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Wstęp
Ambiwalencja postaw prokreacyjnych Polaków
Niemal każdy współczesny młody Polak i każda współczesna młoda Polka chce mieć dziecko. Wielu
z nich pragnie nawet dwójki lub jeszcze większej liczby dzieci, co potwierdzają wyniki licznych
sondaży. Deklaracje składane przez młodych ludzi w czasie badań ankietowych bardzo często nie
pokrywają się jednak z rzeczywistością. W Polsce występuje jeden z najniższych wskaźników
dzietności na świecie (por. Zdanowicz, 2017). Wielu młodych ludzi rezygnuje z rodzicielstwa bądź
odkłada je na kolejne lata, co obniża prawdopodobieństwo, że doczekają się licznego potomstwa
lub kiedykolwiek w ogóle zostaną rodzicami. Współcześni młodzi dorośli bardzo często
funkcjonują w kręgach społecznych, w których nie ma ani jednej osoby będącej rodzicem. Osoba
poniżej trzydziestego roku życia posiadająca dzieci dla wielu z nich jest czymś egzotycznym lub
wręcz trudnym do wyobrażenia.
Zrealizowany przeze mnie projekt badawczy „Decyzje prokreacyjne młodych Polaków
w zmieniającym się kontekście kulturowym” oraz powstała na jego bazie rozprawa doktorska są
próbą wzbogacenia i pogłębienia socjologicznej wiedzy na temat decyzji odnośnie rodzicielstwa.
Decyzje te są skomplikowanym fenomenem, na który wpływa bardzo wiele czynników
o charakterze społecznym i kulturowym. Mimo powstania dziesiątek prac naukowych i jeszcze
większej ilości artykułów prasowych, materiałów medialnych i publicznych debat dotyczących tego
fenomenu, zagadnienie decyzji prokreacyjnych nie jest, moim zdaniem, wyczerpująco opisane
i wyjaśnione. Co więcej, utrzymujący się przez ostatnie dekady niski poziom dzietności w Polsce
nakazuje na nowo spojrzeć na ten problem. Dla współczesnych młodych ludzi nie jest to już jedynie
zjawisko wynikające z następstw transformacji ustrojowej i napływu nowych wartości z Zachodu,
z którymi często słusznie wiązano spadek liczby urodzeń na przełomie wieków XX i XXI.
Społeczeństwo z niewielką ilością dzieci jest ich naturalnym środowiskiem, w którym dorastali
i w którym wchodzą w dorosłe życie. Stwarza to nowy kontekst podejmowania decyzji
prokreacyjnych, który powinien zostać uwzględniony przez socjologów.
Badacze społeczni zgodni są co do tego, że wartości rodzinne znajdują się na czele hierarchii
wartości młodych Polaków (Czernecka, 2011, s. 35; Dąbrowska, 2003, s. 104; Jaguś, 2005, s. 134137; Slany, 2002, s. 207; Slany, 2006, s. 15). Porównując Polskę z innymi krajami europejskimi
można stwierdzić, że w naszym kraju ciągle silne jest przekonanie, że posiadanie dzieci jest ważne
dla udanego małżeństwa i spełnionego życia (Giza-Poleszczuk, 2002, s. 245).
Z (...) analiz porównawczych wynika wyraźnie, że w Polsce dominuje zespół wartości kulturowych i postaw
związanych z tradycyjnym modelem strategii reprodukcyjnej: syndrom rodzina-praca-religia jest
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podstawowym, stereotypowym punktem odniesienia w opisie ważnych wyznaczników wartości życia
osobistego. Wciąż powszechny jest model rodziny wielopokoleniowej. Ale ten tradycyjny syndrom nie pełni
już funkcji motywacyjnej w zachowaniach związanych z prokreacją (Poleszczuk, 2002, s. 277).

Dane demograficzne obrazują zmiany w zachowaniach prokreacyjnych Polaków i dostarczają
potwierdzenia dla zamieszczonej powyżej tezy Jana Poleszczuka. W roku 1983 statystyki
odnotowały szczyt drugiego powojennego wyżu urodzeń. Następujący po nim systematyczny
spadek urodzeń wydaje się mieć jednak tendencję trwałą, odmienną od zaobserwowanej po
pierwszym powojennym wyżu demograficznym (Balicki, Frątczak i Nam, 2007, s. 218). Można
zatem stwierdzić, że korzenie późniejszych zjawisk demograficznych, które nastąpiły w Polsce
w okresie po transformacji ustrojowej sięgają co najmniej lat 80. XX wieku. Wielkość wskaźnika
liczby urodzeń żywych na 1000 mieszkańców wyniosła w 1983 roku 19,7; w roku 1988 15,6; w roku
1993 12,9; w roku 1998 10,3; w roku 2003 9,2; w roku 2008 10,9, w roku 2013 9,6. Zmianę
widać jeszcze wyraźniej, gdy porównamy liczbę urodzeń żywych w 1983 roku (723,6 tys.)
i 2013 (369,6 tys.) (Kurkiewicz, 2014, s. 103-104).
Przemiany strategii reprodukcyjnych Polaków są często opisywane przy użyciu współczynnika
płodności, który w odniesieniu do zaprezentowanych poniżej danych oznacza liczbę dzieci
urodzonych żywo w danym okresie kalendarzowym w przeliczeniu na tysiąc kobiet w wieku
rozrodczym (ibidem, s. 118). W roku 1983 wielkość współczynnika płodności wyniosła 34,9;
dziesięć lat później - 28,7, w 2003 - 14,5. W 2013 roku miara ta osiągnęła wielkość 13,7.
Innym przydatnym wskaźnikiem jest współczynnik dzietności teoretycznej. Informuje on jaką
średnią liczbę dzieci urodziłaby kobieta w okresie rozrodczym przy cząstkowych współczynnikach
płodności ustalonych na poziomie danego roku kalendarzowego oraz przy braku umieralności.
W 1983 roku osiągnął on wielkość 2416 (na 1000 kobiet), podczas gdy jego wartość obliczona dla
roku 2013 wynosi 1256 (ibidem, s. 125-126).
Zjawiskiem charakterystycznym dla ostatnich dekad jest spadek liczby zawieranych małżeństw
oraz wzrost wieku nowożeńców:
Na przełomie lat 80. i 90. ub. wieku w Polsce powstawało rocznie ok. 250 tys. nowych związków małżeńskich;
obecnie rejestrowanych jest ich niespełna 190 tysięcy. Współczynnik małżeństw kształtuje się poniżej
5‰, podczas gdy jeszcze 25 lat temu wynosił ponad 6‰. W okresie transformacji w Polsce zdecydowanie
wzrósł wiek nowożeńców. Obecnie mężczyźni najczęściej żenią się >>przed trzydziestką<< (w wieku –
średnio – 29 lat), a mediana wieku dla kobiet wychodzących za mąż wynosi ok. 27 lat. Na początku lat
90. ub. wieku prawie połowa mężczyzn zawierających małżeństwo nie przekraczała 25 lat, a obecnie – już
tylko niespełna 17%. Wśród kobiet udział ten zmniejszył się z 73% do 34%. W konsekwencji nastąpiło
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przesunięcie grupy wieku najczęstszego zawierania małżeństwa z 20–24 do 25–29 lat (...) (Stańczak
i Szałtys, 2016, s. 28).

Wzrasta nie tylko wiek, w którym zawierane są pierwsze małżeństwa, ale także średni wiek kobiety
w momencie urodzenia pierwszego dziecka. W 2014 wyniósł on 27,4 lat, aż o 3,7 roku więcej niż
w roku 2000 (Józefina Hryniewicz, 2016, s. 16). Z drugiej strony, spadek liczby zawieranych
małżeństw może wpływać na wzrost liczby urodzeń pozamałżeńskich. W 1980 roku urodzenia
pozamałżeńskie stanowiły 4,8% ogółu urodzeń. W każdym kolejnym roku wskaźnik ten rósł –
w 2013 roku wyniósł 23,4%. Wielkości tych wskaźników pokazują jak istotne zmiany zaszły w życiu
rodzinnym osób młodych należących do kolejnych generacji. Zjawiska, które jeszcze 30 lat temu
były rzadko spotykane, dla osób urodzonych w latach 80. i 90. są obecnie codziennością
(Kurkiewicz, 2014, s. 116). W kontekście powyższych danych należy zapytać, co dzieje się
z marzeniami młodych mężczyzn i kobiet, którzy zinternalizowali nakaz rodzicielstwa, a w swym
systemie wartości wysoko lokują miłość i życie rodzinne? (por. Gawlina, 2003, s. 154).
Zjawisko rozbieżności pomiędzy deklarowanymi wartościami i planami życiowymi a faktycznie
podejmowanymi działaniami można trafnie określić jako „ambiwalencję postaw prokreacyjnych”
(Iacovou i Tavares, 2011, s. 117; Kluzowa i Slany, 2003, s. 70-74; Titkow i Duch-Krzysztoszek, 2009,
s. 94). Badania ilościowe wskazują, że niewielu młodych mieszkańców Polski akceptuje
bezdzietność z wyboru. Z dużą rezerwą traktowane są także bezdzietne małżeństwa (Titkow
i Duch-Krzysztoszek, 2009, s. 78). Wydaje się zatem, że owa „ambiwalencja postaw” dotyczy
znacznej części młodego pokolenia, którego przedstawiciele coraz rzadziej realizują wzorce
związane z wysoką płodnością, ale jednocześnie wskazują na swoje przywiązanie do życia
rodzinnego. Osoby opóźniające rodzicielstwo lub całkowicie z niego rezygnujące są dziś niezwykle
często obiektem zainteresowania badaczy społecznych (Dąbrowska, 2003, s. 107-108; Garncarek,
2013; Giles, Shaw i Morgan, 2009; Morell, 1993; Slany i Szczepanik-Wiecha, 2003b). Z drugiej
strony należy jednak zwrócić uwagę, że ciągle wielu ludzi decyduje się na rodzicielstwo, a rodzina
jest nadal najważniejszą instytucją odpowiadającą za reprodukcję społeczeństwa (GizaPoleszczuk, 2005, s. 11). Można więc sądzić, że problem ambiwalencji postaw prokreacyjnych
w różnym stopniu dotyka poszczególne jednostki czy grupy. „Od połowy lat 90. zarysował się
wyraźnie podział na dwa typy zachowań prokreacyjnych. Pierwszy z nich przejawia się we
wczesnym zawieraniu małżeństw i rodzeniu dzieci, a drugi polega na opóźnianiu zarówno decyzji
matrymonialnych, jak i posiadania dzieci” (Slany, 2002, s. 179-189).
Pytanie o przyczyny ambiwalencji postaw prokreacyjnych jest niezwykle intrygujące dla socjologa.
Równie interesująca wydaje się jednak kwestia powodów, dla których młodzi ludzie decydują się
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na rodzicielstwo. Identyfikacja i opis czynników wpływających na odkładanie, rezygnację bądź
uskutecznienie przez młodych Polaków rodzicielstwa to centralne problemy, wokół których
skupiały się przeprowadzone przeze mnie badania.

Postawy prokreacyjne w debacie publicznej
Przygotowując niniejszą rozprawę odbyłem setki rozmów na temat decyzji prokreacyjnych.
Większość moich rozmówców, po uprzednim udzieleniu przeze mnie odpowiedzi na kurtuazyjne
pytanie o temat doktoratu, próbowała przedstawić własne wyjaśnienie spadającej dzietności.
Bardzo często towarzyszyło temu zdzwienie, że zajmuję się problemem, który każdy z nas może
w zdroworozsądkowy sposób rozstrzygnąć. Wiele osób próbowało mi pomóc i prezentowało
swoje poglądy na temat ambiwalencji postaw prokreacyjnych. Należy stwierdzić, że ich
wyjaśnienia nie były tylko wytworami wyobraźni laików, ale były one zazwyczaj również
w pewnym stopniu zakorzenione w wynikach badań naukowych. Trudno jest obecnie znaleźć
w Polsce osoby, które byłyby całkowicie nieświadome zjawisk demograficznych zachodzących
w naszym kraju, takich jak starzenie się społeczeństwa czy właśnie spadek dzietności.
Problematyka nauk społecznych dotyka bowiem spraw, które są przedmiotem stałych dyskusji
w życiu codziennym i debatach publicznych. Może to wpływać na ustalenia socjologów i używane
przez nich pojęcia. Z drugiej strony, także badacze społeczeństwa mają wpływ na sposób myślenia
jego członków. Pojęcia socjologiczne i koncepcje naukowców przenikają przecież do języka
potocznego (por. Ossowski, 1962, s. 284; Świątkiewicz-Mośny, 2015, s. 10). Doskonale widać to
właśnie

na przykładzie

formułowanych

przez

moich

rozmówców

wypowiedzi

na

temat decyzji prokreacyjnych. Na pierwszy plan wybijały się wśród nich dwa wytłumaczenia
spadającej dzietności:
1. niski wskaźnik dzietności wynika z egoizmu współczesnych jednostek, które koncentrują
się na karierze zawodowej i zaspokajaniu własnych potrzeb,
2. młodzi ludzie nie mogą zakładać rodzin ze względu na trudną sytuację finansową.
Chciałbym już na wstępie odnieść się do powyższych stanowisk, aby dzięki temu lepiej widoczne
były cele naukowe, które postawiłem w przeprowadzonych przeze mnie badaniach.
Jeśli chodzi o kwestię „egoistycznej jednostki”, to warto zwrócić uwagę, że osoby bezdzietne,
a czasem także osoby opóźniające rodzicielstwo, bywają charakteryzowane w debacie publicznej
w podobny sposób, jak postrzegane są osoby żyjące w pojedynkę. Na podstawie przeprowadzonej
przez siebie analizy prasy Julita Czernecka (2008, s. 123) wykazuje, że w Polsce za jedne z głównych
powodów życia w pojedynkę uznaje się negatywne cechy singli. Mówi się i pisze o ich
egocentryzmie, ekonomicznym podejściu do związków, niechęci dzielenia się majątkiem
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i wolnością, niechęci do zawierania kompromisów z drugą osobą, niedojrzałości (por. Stein, 2008,
s. 143). W przypadku bezdzietności/opóźniania posiadania potomstwa szczególnie często
podkreślany jest egoizm współczesnych kobiet. Fakt ten pokazuje, jak silne jest tu zjawisko
wymiany pomiędzy myśleniem potocznym a pracami socjologów, ponieważ wiele prac naukowych
dotyczących tych fenomenów, szczególnie skupia się na postawach kobiet. Przykładem może być
tu praca Joanny Wróblewskiej (2011, s. 19): „W nowoczesnych społeczeństwach coraz
powszechniejszy staje się (…) tak zwany bezdzietny styl życia. Dotyczy to głównie kobiet, które
chcąc realizować się zawodowo, świadomie rezygnują z macierzyństwa”. Zastanawiać może, że
brak tu jakiegokolwiek uzasadnienia dla założenia, że bezdzietny styl życia w mniejszym stopniu
dotyczy mężczyzn. Intuicja podpowiada, że istnieje całkiem sporo przykładów mężczyzn, którzy
zrezygnowali z rodzicielstwa i poświęcili się karierze zawodowej, rozwojowi duchowemu,
uprawianiu sportu lub sztuki czy też innych aktywności pozwalających im się „realizować”. Można
by stwierdzić ponadto, że nie jest to, w przeciwieństwie do pracy kobiet, zjawisko nowe.
Utrwalona tradycją obecność bezdzietnych mężczyzn w przestrzeni publicznej być może pozwoliła
w pewien sposób oswoić ten fenomen. Znaczenie mają tu także konstrukty „męskości”
i „kobiecości”, w których różną rolę odgrywa rodzicielstwo (Slany i Szczepaniak-Wiecha, 2003a,
s. 155). Niezależnie od możliwych wytłumaczeń tego faktu, swoiste „obwinianie” kobiet
za spadającą dzietność oraz nierówne traktowanie domniemanego egoizmu kobiet i mężczyzn,
zarówno w publicystyce, jak i literaturze naukowej, jest jednym z głównych powodów, dla których
„egoizm jednostek” nie jest według mnie wystarczającym wytłumaczeniem ambiwalencji
postaw prokreacyjnych.
Poważnym błędem byłoby jednak twierdzenie, że położenie jednostek we współczesnym
społeczeństwie nie zmieniło się. Potwierdzonym naukowo faktem, jest upowszechnianie się
nowego rodzaju wartości, związanych z indywidualizmem, które można przeciwstawiać
wartościom „tradycyjnym”, bardziej ukierunkowanym na kolektywizm i związanych z wysoką
płodnością (por. Slany, 2002, s. 67). Wyłonienie się „kultury indywidualizmu” oraz pojawienie się
konceptu „stylu życia”, rozumianego jako środek autoekspresji oraz wyraz wyzwalania się
jednostek z doświadczanych przez nich ograniczeń, musi wpływać na decyzje prokreacyjne
(por. Jacyno, 2007, s. 56-61).
W latach 50. i 60. ludzie odpowiadając na pytanie, do jakich celów zmierzają, mówili jasno i jednoznacznie,
że chodzi im o >>szczęśliwe<< życie rodzinne, własny domek >>jednorodzinny<<, nowe auto, dobre
wykształcenie dla dzieci i podniesienie poziomu życia. Dzisiaj bardzo wielu mówi innym zgoła językiem, który
obraca się - z konieczności w sposób nieprecyzyjny - wokół >>samorealizacji<<, >>poszukiwania własnej
tożsamości<<, >>rozwoju własnych zdolności<< i pozostawaniu w ruchu<<. (...) Konwencjonalne symbole
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sukcesu (dochód, kariera, status) nie zaspokajają już nowo rozbudzonych potrzeb odnalezienia siebie
i samopotwierdzenia, głodu >>wypełnionego życia<< (Beck, 2002, s. 147).

Być może w Polsce, ludzie mówiąc o istotnych dla nich wartościach wymieniają te związane
z życiem rodzinnym, ale tak naprawdę realizują już nowe wartości związane z enigmatyczną
„samorealizacją”. Nieumiejętność przestawienia się w warstwie poznawczej na nowe wartości
tłumaczyłaby w takim przypadku wyniki badań stanowiących podstawę twierdzeń o istnieniu
zjawiska ambiwalencji postaw prokreacyjnych. Zwrócenie uwagi na nowe rodzaje wartości jest
z pewnością dobrym tropem w poszukiwaniach jego wytłumaczenia. Warto podążyć jego śladem,
w kierunku bardziej kompleksowych, socjologicznych wyjaśnień współczesnych przemian
w zakresie prokreacji.
Zmianom systemu wartości wydają się towarzyszyć zmiany strukturalne w łonie społeczeństw
zachodnich. Nie chodzi tu tylko o domniemany koniec społeczeństwa klasowego (Beck, 2002,
s. 48-53). Wielu badaczy zwraca uwagę na przemiany zachodzące na bardziej fundamentalnym
poziomie uspołecznienia – na poziomie relacji, więzi, czy też działań społecznych, które powodują,
że istnienie społeczeństwa jest w ogóle możliwe. Z poglądem o egoizmie jednostki wiąże się pogląd
o „uwolnieniu jednostek” spod wpływu społeczeństwa, z oków tradycji, z totalnych instytucji
społecznych, które dotychczas wyznaczały przebieg życia i niejako zniewalały jednostkę. Wątki te
pojawiają się w licznych pracach naukowych, ale odwołują się do nich także laicy - wystarczy
chociażby zerknąć na popularne obecnie „blogi lifestyle’owe”. Dziś, piszą zarówno niektórzy
socjologowie, jak i niektórzy blogerzy, jednostka może sama decydować o swoim życiu. Jest
przepojona indywidualistycznymi wartościami, narcystyczna i podąża za celami, które
samodzielnie wyznacza sobie i których realizacja związana jest ze świadomą rezygnacją
z prokreacji. Jednostka nie jest już kształtowana przez grupy, instytucje, klasy i inne
ponadjednostkowe byty. Kluczowym problemem dla niej jest proces konstruowania własnej
tożsamości, a brak zewnętrznych ograniczeń powoduje, że każdy może zostać kim chce, żyć
w miejscu i w sposób uznany przez samego siebie za stosowny. Gdyby twierdzenia te były
prawdziwe, to opisywałyby one prawdziwie rewolucyjną zmianę, która zdezaktualizowałaby
większą część dotychczasowego dorobku socjologii. W tej wizji nie mamy już bowiem do czynienia
ze społeczeństwem, ale ze zbiorem jednostek. Twierdzenie o „uwolnieniu” jednostek spod
wpływu społeczeństwa jest jednak nieprawdziwe. Podobnie, błędne jest ujmowanie związków
pomiędzy poziomem jednostkowym a poziomem społecznym w kategoriach deterministycznych.
Jak będę chciał pokazać w dalszej części mojej pracy, twierdzenia takie są oparte na wybiórczym
odczytaniu prac autorów, którzy piszą o problematyce indywidualizacji. Przeprowadzone przeze
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mnie badania pozwoliły na pokazanie w jak dużym stopniu podejmowane przez jednostki
decyzje prokreacyjne uwarunkowane są przez niezależne od nich czynniki.
Egoizm jednostek jest według mnie niewystarczającym wytłumaczeniem spadku dzietności
z jeszcze jednego powodu. Twierdzenie takie zakłada racjonalność działających podmiotów i jest
bliskie ekonomicznym teoriom płodności. Zgodnie z nimi, jednostki podejmują decyzje, które są
najbardziej optymalne w kontekście cenionych przez nie celów (Laszewska-Hellriegel, 2011, s. 59).
Oznaczałoby to, że posiadanie dzieci nie jest już takim wysoko cenionym celem, rodzicielstwo jest
przeszkodą w osiąganiu innych wysoko cenionych zamierzeń, a respondenci okłamują ankieterów
pytających ich o najważniejsze wartości. Innymi słowy, rodzina przegrywa z karierą, która jest
obecnie najważniejsza dla młodych egoistów. Zagadnienie racjonalności decyzji prokreacyjnych,
wymaga jednak głębszego zastanowienia. Bardzo trafnie odniosła się do tej kwestii Monika
Mynarska (2011, s. 226-227):
(...) badacze najczęściej ograniczają się do analizowania wpływu pojedynczych zmiennych (np. wykształcenia
lub statusu na rynku pracy) na prawdopodobieństwo urodzenia przez kobietę dziecka, stąd nadal nie
potrafimy zrozumieć, jak różne czynniki współgrają ze sobą. Nie jesteśmy również w stanie określić ich
relatywnej wagi w procesie podejmowania decyzji: nie wiemy, które z nich są uważane przez przyszłych
rodziców za kluczowe lub absolutnie niezbędne. Innymi słowy, wciąż brakuje nam lepszego zrozumienia jak
różne czynniki są postrzegane i brane pod uwagę w indywidualnym procesie podejmowania decyzji
o rodzicielstwie. Brakuje nam wiedzy o tym, jak młodzi ludzie decydują o tym, czy, kiedy i ile dzieci
będą mieć.

Czy mamy rzeczywiście do czynienia z „decyzjami prokreacyjnymi” i czy narodzinom dziecka
rzeczywiście towarzyszą kalkulacje jego rodziców odnoszące się do ich indywidualnych hierarchii
celów życiowych? Jak przebiegają takie ewentualne kalkulacje i co wpływa na ich wynik? Czy
odrzucając założenie o egoistycznej jednostce możliwe jest jednocześnie wskazanie czynników
społecznych i kulturowych determinujących wynik prokreacyjnych kalkulacji? Postawienie takich
pytań poddało w wątpliwość założenie o egoistycznej i racjonalnej jednostce i stało się początkiem
moich badań zmierzających do wzbogacenia wiedzy na temat ambiwalencji postaw
prokreacyjnych oraz decyzji związanych z rodzicielstwem.
Druga z interpretacji spadającej dzietności, która była najczęściej przywoływana przez moich
rozmówców formułujących zdroworozsądkowe wyjaśnienia odnosiła się do trudności
finansowych, z jakimi borykają się młodzi ludzie. „Ludzie nie zakładają/ nie powiększają rodziny,
ponieważ nie stać ich na to” - także to twierdzenie z łatwością dałoby się podbudować cytatami
zaczerpniętymi z prac naukowych.
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„Czynnikiem eksponowanym przez socjologów jest wzrost świadomości kosztów posiadania
dzieci, związanych nie tylko z ich urodzeniem, ale i z długoterminową koniecznością ich utrzymania
i kształcenia” (Slany, 2006, s. 18). Rzeczywiście, respondenci w większości badań społecznych
dotyczących rodzicielstwa, wyjaśniają swoje decyzje prokreacyjne właśnie wpływem czynników
ekonomicznych (Laszewska-Hellriegel, 2011, s. 58; Kluzowa i Slany, 2003, s. 78). Celem moich
badań nie było obalenie tego wyjaśnienia. Czynniki ekonomiczne muszą w jakiś sposób wpływać
na decyzje prokreacyjne. Warto zastanowić się jednak nad tym, czy ich rola nie jest przeceniana.
Przecież trudno jest jednoznacznie określić jakie środki pieniężne niezbędne są młodemu Polakowi
lub młodej Polce by zdecydować się na dziecko. Chociaż badania ilościowe dają nadzieję na
odnalezienie zależności pomiędzy położeniem finansowym a ilością posiadanych dzieci, to badania
jakościowe bardzo komplikują ten obraz. Przykładowo, Monika Mynarska (2011, s. 236) na
podstawie swoich analiz stwierdziła, że
(...) badani rzadko precyzyjnie określają, jak dużo pieniędzy jest potrzebne, aby móc zdecydować się na
dziecko. Na podstawie analizowanego materiału można jedynie powiedzieć, że istnieją bardzo duże różnice
pomiędzy respondentami w tym zakresie: dla jednej z respondentek pensja w wysokości dwóch tysięcy
złotych jest wystarczająca aby dobrze żyć, inna kobieta planuje wydać dwadzieścia tysięcy złotych na sam
poród (w prywatnym szpitalu). (...) To, co natomiast łączy wszystkich respondentów to silne przekonanie,
że pieniądze są niezbędne, aby zapewnić dziecku >>godziwe życie<<.

Idea „godziwego życia” jest być może tym czynnikiem, który powinien być bardziej interesujący
dla badaczy jakościowych niż same środki finansowe pozostające w dyspozycji badanych osób. Czy
jednak w ubiegłym stuleciu wychowanie dziecka nie generowało kosztów? Czy inaczej było w XIX
wieku i jeszcze wcześniejszych epokach? Wydaje się, że ludzie od dość dawna są świadomi tego,
że posiadanie dzieci wiąże się z kosztami. Kolejne pokolenia w różny sposób postrzegały jednak
obowiązek „zapewnienia godziwego życia” oraz to, czym owo „godne życie” jest. Żeby zrozumieć
konkretne decyzje prokreacyjne konkretnych osób należy zatem spojrzeć na szerszy, niż jedynie
ekonomiczny, kontekst w jakim przebiegają kalkulacje dotyczące rodzicielstwa.
Ekonomiczne wyjaśnienia ambiwalencji postaw prokreacyjnych są problematyczne z jeszcze
jednego powodu - nie są one w pełni kompatybilne z twierdzeniami dotyczącymi „egoistycznej
jednostki”. Zadziwiające jest, że sprzeczność ta jest rzadko dostrzegana przez osoby
mówiące/piszące o prokreacji. O życiu ludzkim bardzo często mówi się dziś w kategoriach
indywidualistycznych. Z jednej strony związane jest to ze stawianiem tez o „uwolnieniu
jednostek”, o czym mowa była już powyżej. Z drugiej strony, indywidualizm wiąże się
z przekonaniem, że jednostki są odpowiedzialne za swoje życie - zarówno za sukcesy, jak i porażki,
których doznają w trakcie przeżywania swojej biografii. Zgodnie z moimi wstępnymi
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przewidywaniami ten sposób myślenia przewijał się w narracjach respondentów, biorących udział
w badaniu opisywanym w niniejszej rozprawie. Młodzi Polacy czują obowiązek kierowania
własnym życiem i są zdecydowanie mniej „roszczeniowi” niż można by przypuszczać. Dla żadnego
z moich respondentów nie ulegało wątpliwości, że jego/jej obowiązkiem jest dołożenie wszelkich
starań by zgromadzić odpowiednie środki niezbędne do posiadania ewentualnego dziecka. Raczej
nie rozważali oni zewnętrznych czynników, które to ułatwiają lub utrudniają, takich jak na przykład
zasobność rodziny pochodzenia w kapitał ekonomiczny, społeczny czy kulturowy. Sposób
patrzenia na sprawę zmienia się, gdy młodzi ludzie myślą o własnych (rzeczywiście posiadanych
lub hipotetycznych) dzieciach. Prawie nikt nie chce zostawić swojego dziecka na pastwę wolnego
rynku i prawie nikt nie chce testować tego, jak sprytnym graczem w grze o własne szczęście
życiowe okaże się być jego dziecko. Okazuje się, że ludzie nagle stają się świadomi tego, jak wiele
zewnętrznych, można by powiedzieć - klasowych, czynników decyduje o jednostkowej biografii,
chociaż sami nie dostrzegają ich wpływu na własną historię życia. Ten paradoks był kolejnym
z czynników, który zachęcił mnie do poszukiwania wyjaśnień zjawiska ambiwalencji decyzji
prokreacyjnych, wybiegających zarówno poza twierdzenie o egoistycznej jednostce, jak
i twierdzenie o wysokich kosztach rodzicielstwa. Decyzje prokreacyjne są skomplikowanym
fenomenem, którego nie można naukowo wyjaśnić poprzez opis prostych związków przyczynowoskutkowych pomiędzy pojedynczymi elementami.

Problematyka zmian płodności w naukach społecznych
Na decyzje prokreacyjne wpływa bardzo wiele czynników. Z tego powodu możliwe są różne ich
wytłumaczenia, z których każde jest prawdziwe. Niemożliwe jest za to stworzenie projektu
naukowego, ani tym bardziej sformułowanie wytłumaczenia zdroworozsądkowego, które w pełni
wyjaśniłyby ten fenomen. Wydaje się także, że przyjmowanie założenia o tym, że rodzicielstwo
jest współcześnie zawsze efektem przemyślanych i świadomych decyzji byłoby zbyt daleko idące,
co jeszcze bardziej osłabia wszelkie wyjaśnienia odwołujące się do pojedynczych czynników.
Anna Kwak w książce Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie
bezdzietne), kohabitacje, LAT (2014, s. 21-25) na podstawie pracy Nicoletty Santagelo (2011)
charakteryzuje różne ujęcia problemu zmian płodności spotykane w literaturze z zakresu nauk
społecznych. Podejście demograficzne posługuje się pojęciem „przejścia” wyjaśniając w jaki
sposób

zjawiska

demograficzne

związane

są

z

procesami

modernizacji.

Pojęciem

charakterystycznym dla ujęcia ekonomicznego jest z kolei „koszt”. Odnosi się ono zarówno do
kosztów urodzenia i wychowania dziecka jak i do kosztów alternatywnych - utraconych zarobków
rodziców oraz szans życiowych związanych z wyborem innych ścieżek życiowych niż rodzicielstwo.
Dla ekonomisty istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje prokreacyjne będą także
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preferencje potencjalnych rodziców. Podejście psychologiczne skupia się na subiektywnych
wymiarach i procesie indywidualnego wyboru. Ważnym wątkiem jest tu kwestia emocjonalnych
kosztów i zysków związanych z rodzicielstwem. Z kolei analizując decyzje prokreacyjne w ujęciu
socjologicznym nie można pomijać faktu, że zmiany demograficzne współwystępują w czasie
z istotnymi zmianami społecznymi, które opisywane są przy użyciu między innymi takich pojęć jak
„(post)industrializm” czy „indywidualizacja”. Ujęcia socjologiczne podkreślają przy tym wagę
procesów przemian wartości. Zmiany w zakresie płodności można ponadto rozpatrywać
w kontekście instytucjonalnym. Takie analizy skupiają się na oddziaływaniu struktury społecznej
oraz instytucji społecznych, polityce i programach rządowych. Wpływ na decyzje prokreacyjne
mogą mieć ponadto przemiany ról płciowych oraz kontestacja istniejących nierówności pomiędzy
kobietami i mężczyznami. Zagadnienia te pojawiają się w analizach, które można określić mianem
„podejścia genderowego”.
Elementem, który pozwala połączyć te różne wymienione powyżej ujęcia jest pojęcie „decyzji
prokreacyjnej”. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że
trendy płodności są uwikłane w liczne indywidualne decyzje, strukturą dla tych decyzji są społecznostrukturalne i ekonomiczne czynniki charakterystyczne dla każdego społeczeństwa; jednostki dokonują
swoich wyborów przez racjonalną ocenę tych czynników, odnosząc się jednak do celów, preferencji
i wartości, które niekoniecznie są racjonalne (Kwak, 2014, s. 25).

Podobny sposób myślenia był punktem wyjścia analiz opisanych w niniejszej pracy. Twierdzenie
o tym, że rodzicielstwo jest dla współczesnych młodych Polaków kwestią przemyślanych
racjonalnych decyzji, nie było jednak traktowane przeze mnie jako aksjomat. Jednym z głównych
celów projektu było sprawdzenie, w jakich sytuacjach posiadanie dziecka jest dziś kwestią
świadomego wyboru, a w jakich warunkach wynika z przypadku czy splotu niezależnych od
jednostki okoliczności.

Definicja decyzji prokreacyjnych
Problematyka powiązań jednostkowych decyzji dotyczących rodzicielstwa ze złożonym
kontekstem społecznym, ekonomicznym, kulturowym i politycznym poruszana jest w pracach
wielu socjologów. Użyteczność pojęcia decyzji prokreacyjnych potwierdza jego powszechne
stosowanie w naukach społecznych. Analizując jedynie polską literaturę przedmiotu należy
zwrócić uwagę, że pojawiło się w niej niezwykle wiele inspirujących prac dotyczących tego
zagadnienia (np. Garncarek, 2013, s. 80; Giza-Poleszczuk, 2005, s. 23-28; Jaguś, 2005, s. 134-137;
Kluzowa i Slany, 2003, s. 68-74; Laszewska-Hellriegel, 2011, s. 59; Matysiak i Mynarska, 2010, s. 2;
Slany, 2006, s. 17-18; Slany, 2013a, s. 49; Slany i Szczepaniak-Wiecha, 2003a, s. 159; Titkow i Duch-
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Krzysztoszek, 2009, s. 70-71). W literaturze anglojęzycznej najczęściej spotykanym
odpowiednikiem pojęcia „decyzji prokreacyjnej” jest termin „fertility decision” (Casse,
Oosterman, Volling, i Schuengel, 2018, s. 558; Sassler, Miller i Favinger, 2009, s. 206-210; Stein,
Willen i Pavetic., 2014, s. 1699-1704). Rzadziej używane są pojęcia „parenthood decision”
(np. Morison, 2013) i „reproductive decision” (np. Alvarez, 2018; Dommering i in., 2010).
Niniejsze opracowanie wykazuje najwięcej podobieństw do stanowisk opisanych powyżej jako
socjologiczne i instytucjonalne. Pod wpływem wyników analizy zebranych danych konieczne było
ponadto wyeksponowanie w jednym z rozdziałów kwestii nawiązujących do ujęcia genderowego.
Badania zostały zaprojektowane w taki sposób, by możliwe było szersze spojrzenie na decyzje
dotyczące rodzicielstwa niż ma to miejsce w przypadku prac ekonomicznych. Z tego względu
zarówno koncept egoistycznej jednostki, jak i czynniki związane z sytuacją materialną
potraktowane zostały jako element szerszego kontekstu społeczno-kulturowego. Analizie
poddane zostały te jego elementy, które były możliwe do uchwycenia przy pomocy wybranej
metody badawczej i które były zarazem niezbędne do stworzenia spójnego modelu teoretycznego.
Praca ta nie kwestionuje zatem dotychczasowych analiz innych badaczy. Pozwala ona raczej
spojrzeć na decyzje prokreacyjne z nieco innej niż ekonomiczno-indywidualistyczna perspektywy.
Wpisuje się ona w nurt badań, których celem jest pokazanie tego, w jaki sposób wybory
podejmowane przez młodych ludzi uwikłane są w obiektywne zjawiska kulturowe i społeczne.
Na potrzeby przeprowadzonych badań decyzje prokreacyjne zostały zdefiniowane jako wszelkie
świadome, przemyślane oraz osadzone w danym kontekście kulturowym postanowienia
jednostek dotyczące podejmowania bądź unikania podejmowania działań zmierzających do
posiadania potomstwa. Kluczowe jest tu powiązanie decyzji z działaniami. Przedmiotem analizy
były faktycznie podjęte i zrealizowane zamierzenia odnośnie prokreacji, a nie jedynie deklaracje
jednostek odnośnie przyszłych zamierzeń, preferowanego rozwoju wypadków czy wyznawanych
wartości.
Powyższa definicja ulegała zmianom w czasie prowadzenia prac badawczych, co było uzasadnione
ze względu na jakościowy charakter prowadzonych analiz. Najważniejszą zmianą było dodanie do
niej członu mówiącego o wpływie kontekstu kulturowego. Wyniki zrealizowanych badań wykazały,
że decyzje prokreacyjne nie mogą żadną miarą być rozpatrywane w oderwaniu od społecznego
wymiaru rzeczywistości.

Zmieniający się kontekst kulturowy
Stosowane w pracach demografów i socjologów pojęcie „decyzji prokreacyjnych” opiera się na
założeniu, że ludzka prokreacja poddana jest jednostkowemu wyborowi i zależna
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od jednostkowych preferencji. Oznacza to oddzielenie prokreacji od biologicznego wymiaru życia
człowieka. Podejmowanie decyzji prokreacyjnych powoduje, że człowiek nie jest zdeterminowany
przez domniemany, genetyczny nakaz rozmnażania się. Pogląd głoszący, że posiadanie dzieci leży
w naturze człowieka i że ludzie odczuwają biologiczną potrzebę ich posiadania jest jednak nadal
bardzo rozpowszechniony (por. Pawelec, 2007, s. 145; Piątek, 2003, s. 42). Możliwość podjęcia
decyzji odnośnie posiadania dziecka oznacza z punktu widzenia logiki, że człowiek jest co najmniej
zdolny do przekroczenia owej biologicznej inklinacji. Odwoływanie się do niej w czasie
formułowania wyjaśnień dotyczących ludzkiej prokreacji jest nieuzasadnionym redukcjonizmem.
W rozdziale 2 prezentowane są podejścia teoretyczne, które pozwalają uchwycić decyzje
prokreacyjne

jako

fenomen

istniejący

w

społeczeństwach

drugiej

nowoczesności,

charakteryzujących się dużym zakresem jednostkowej autonomii w zakresie podejmowania
strategicznych decyzji życiowych. Cytowani tam teoretycy, między innymi Mirosława Marody,
Urlich Beck i Anthony Giddens, sformułowali wiele twierdzeń, które pozwalają na zrozumienie
przemian dominującej współcześnie formy uspołecznienia. Słabością ich prac jest jednak brak
odwołania do szeroko rozumianego kontekstu kulturowego. Pozbawia to rozwijaną przez Becka
i Giddensa koncepcję modernizacji refleksyjnej głębi teoretycznej i trwałego fundamentu.
Przemiany form uspołecznienia są tak naprawdę przemianami kontekstu kulturowego,
a pojawiające się w ich trakcie innowacje, są wyrazem zachodzącej nieustannie ewolucji
kulturowej. Zanim przejdę do prezentowania bardziej szczegółowego ujęcia decyzji
prokreacyjnych, chciałbym odnieść to pojęcie do osiągnięć antropologii społecznej. Stanowiły one
punkt wyjścia dla stawianych przeze mnie problemów badawczych i klamrę spinającą wszystkie
koncepcje wykorzystane w czasie tworzenia modelu teoretycznego. Tradycja badań
antropologicznych była dla mnie także ważnym drogowskazem w czasie planowania i realizacji
prac w terenie.
W przypadku ludzi potrzeby biologiczne nie występują w czystej postaci. Łatwo to zrozumieć
odwołując się do koncepcji kultury Bronisława Malinowskiego. Według niego kultura jest
„integralną całością składającą się z narzędzi i dóbr konsumpcyjnych, konstytucjonalnych,
twórczych zasad różnych grup społecznych, ludzkich idei i umiejętności, wierzeń i obyczajów”
(Malinowski, 2001, s. 31). Można ją porównać do urządzenia, za pomocą którego człowiek daje
sobie radę z problemami tworzonymi przez środowisko jego życia. Zdolność do tworzenia
i korzystania z tego urządzenia jest efektem działania ludzkiego umysłu i tym samym stanowi
unikatową cechę gatunkową homo sapiens. Człowiek jest uzależniony od środowiska
przyrodniczego, w którym żyje, ale rozwiązywanie podstawowych biologicznych problemów jego
egzystencji jest zapośredniczone przez kulturę. Zaspokajanie podstawowych potrzeb ludzkich
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(jedzenie, schronienie, reprodukcja) tworzy nowy rodzaj potrzeb – potrzeby kulturowe.
Te ostatnie są wtórnym czynnikiem determinującym człowieka i społeczeństwo. Takie ujęcie
kultury jest bardzo blisko związane z prezentowanym w rozdziale 2 ujęciem uspołecznienia
ludzkich działań: „W imię celów lub tradycyjnych przyzwyczajeń, posłuszni specyficznym normom
swego stowarzyszenia, pracując z pomocą materialnych urządzeń, ludzie działają wspólnie i w ten
sposób zaspokajają swoje potrzeby, wywierając jednocześnie wpływ na otaczające ich
środowisko” (Ibidem, s. 33).
Rozważając decyzje prokreacyjne należy posługiwać się trójczynnikowym schematem
determinacji zachowania człowieka. „Potrzeby biologiczne stanowią bezpośrednie przyczyny
zachowań jednostek, środowisko przyrodnicze to czynnik selekcjonujący wzory zachowań
wykształcone w obrębie instytucji pierwotnych, a kultura symboliczna to źródło norm instytucji
wtórnych” (Flis, 2008, s. 103). Analizy prezentowane w tej rozprawie dotyczą oczywiście trzeciej
spośród wymienionych grupy czynników.
W każdej społeczności ludzie muszą działać w sposób zorganizowany, mają też takie same
podstawowe potrzeby, które muszą zaspokajać. Powoduje to, że istnieją strukturalne
podobieństwa między różnymi kulturami – muszą w nich istnieć podobne instytucje.
To twierdzenie jest wprost związane z problematyką decyzji prokreacyjnych. Reprodukcja jest
bowiem typową biologiczną i zarazem kulturową potrzebą, która jest zaspokajana dzięki
uspołecznieniu ludzkich działań. Jest ona fundamentem, na którym zbudowane zostały pojęcia
i instytucje takie, jak pokrewieństwo czy małżeństwo, które są powszechnikami kulturowymi
(por. Flis, 2011, s. 20-21).
Badania antropologów dostarczają ogromnej liczby opisów zróżnicowanych systemów
pokrewieństwa, modeli małżeństwa czy też form życia rodzinnego. Prezentowane w tej pracy
wyniki badań wzbogacają wiedzę na temat tego, w jaki sposób te powszechniki kulturowe obecne
są w społeczeństwie drugiej nowoczesności. Owo społeczeństwo nie jest traktowane przeze mnie
jako monolit czy też pewne stałe warunki, w których przebiega ludzkie życie. Druga nowoczesność
stanowi „zmieniający się kontekst kulturowy”. W uproszczony sposób można wytłumaczyć to
poprzez odwołanie się do spencerowskiej teorii ewolucji społecznej, w której to przemiany
kulturowe postrzegane są jako proces różnicowania, którego rezultatem są nowe formy
społeczeństw (ibidem, s. 19). W rzeczywistości obraz tych przemian jest nieco bardziej
skomplikowany. Kontekstem, w którym występują badane przeze mnie decyzje prokreacyjne jest
niezwykle dynamiczne społeczeństwo nowoczesne. Jego przemiany nie przypominają jednak, jak
postulowali pierwsi ewolucjoniści, prostego różnicowania. Transformacje i dynamizm są cechą
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definicyjną nowoczesności. Kontekst kulturowy jest czynnikiem odpowiedzialnym za powstanie
decyzji prokreacyjnych, które są zarazem jednym z czynników prowadzących do jego dalszych
przemian.

Niemożliwe

jest

pełne

wyjaśnienie

wyborów

dotyczących

rodzicielstwa

podejmowanych przez młode Polki i młodych Polaków bez uwzględnia owej dynamiki. Temu
popartemu dorobkiem antropologów społecznych twierdzeniu głębszy sens nadany zostanie
w rozdziale 2, w którym zostanie ono zinterpretowane przy użyciu pojęć charakterystycznych dla
teorii modernizacji refleksyjnej.

Szczegółowe cele badań
Przeprowadzone przeze mnie analizy miały przyczynić się do uzupełnienia zaproponowanych
przez innych badaczy i badaczki opisów oraz wyjaśnień zjawiska ambiwalencji postaw
prokreacyjnych poprzez analizę decyzji prokreacyjnych podejmowanych przez młodych Polaków.
W badaniu wzięło udział dwadzieścia osób w wieku od dwudziestu pięciu do czterdziestu lat. Były
to zatem osoby w wieku reprodukcyjnym, w momencie życia, w którym zgodnie z danymi
statystycznymi prawdopodobieństwo doczekania się potomstwa jest największe. Moi respondenci
mieli już możliwość podjąć i zrealizować w swoim życiu decyzje prokreacyjne, dlatego analiza ich
narracji biograficznych dawała nadzieje na zebranie danych przydatnych z perspektywy
osiągnięcia założonego celu badań.
Przeprowadzony przeze mnie przegląd literatury dotyczącej decyzji prokreacyjnych wykazał
istotne braki w dotychczas przedstawionych wyjaśnieniach tego fenomenu. Przykładem mogą być
tu analizy Moniki Mynarskiej. We wstępie do jednej ze swoich prac pisze ona:
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest pogłębienie naszej wiedzy na temat opóźniania rodzicielstwa
w Polsce po 1990 roku. W literaturze socjologicznej, demograficznej i ekonomicznej zostało omówione wiele
czynników, potencjalnie odpowiedzialnych za ten proces. Jednak nadal brakuje nam wiedzy na temat
wzajemnych relacji pomiędzy tymi czynnikami oraz badań, które oceniłyby ich rolę w indywidualnym
procesie podejmowania decyzji o momencie urodzenia dziecka. Staramy się wypełnić tę lukę poprzez analizę
jakościową 48 wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych w Warszawie, w latach 2004– 2005.
W prezentowanych tutaj badaniach oddajemy głos respondentom, aby zobaczyć w jaki sposób oni sami
postrzegają rozmaite czynniki i w jaki sposób biorą je pod uwagę, gdy podejmują decyzję: kiedy mieć
dziecko? Przedstawione wyniki analiz pozwalają na dokładne scharakteryzowanie warunków, które nasi
respondenci uważają za konieczne do posiadania dzieci i na zrozumienie ich relatywnej wagi dla odraczania
rodzicielstwa. Umożliwiają również lepszy wgląd w sam proces podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci
(Mynarska, 2011, s. 226).

Tego typu analizy jakościowe, ze względu na swój eksploracyjny charakter, rzeczywiście pozwoliły
na lepsze zrozumienie fenomenu decyzji prokreacyjnych. Dzięki nim możliwe było odejście
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od wyjaśnień opartych na pojedynczych czynnikach (np. wykształcenie, sytuacja materialna), które
są charakterystyczne dla zbyt wielu projektów ilościowych. Paradoksalnie, zaleta badań
jakościowych, jaką jest „oddanie głosu respondentom”, stanowi zarazem ich poważne
ograniczenie. Jednostkom trudno jest umieszczać swoje działania w szerszym kontekście
kulturowym. Ich poglądy w tym zakresie są często odbiciem dyskursu medialnego. Co więcej,
respondenci w wywiadach pogłębionych mają tendencję do racjonalizacji swoich wyborów, dążą
do zaprezentowania się jako osoby rozsądne i sprawcze. Oczywiście wysiłki analityczne czynione
przez świadomych badaczy pozwalały na odniesienie jednostkowych wypowiedzi do szerszego
kontekstu. Charakter materiału poddanego analizie utrudniał jednak formułowanie wniosków
na temat obiektywnej siły oddziaływania poszczególnych zidentyfikowanych czynników.
Dotychczasowe badania pozwoliły zatem na poszerzenie katalogu czynników wpływających na
decyzje prokreacyjne. Nie dostarczyły one jednak zadowalających wyjaśnień dotyczących
przedmiotu niniejszej rozprawy, którym jest analiza obiektywnego oddziaływania konkretnych
społecznych i kulturowych czynników na faktycznie podjęte decyzje dotyczące rodzicielstwa.
Celem naukowym opisywanego tu projektu były zatem identyfikacja i opis obiektywnych
czynników wpływających na odkładanie, zaniechanie bądź uskutecznienie przez młodych
Polaków rodzicielstwa oraz wyjaśnienie ich roli w procesach decyzyjnych na poziomie
jednostkowym.
Do osiągnięcia celu naukowego miały przyczynić się zrealizowane badania jakościowe. W ich
ramach przeprowadzono analizę biografii dwudziestu starannie wyselekcjonowanych osób.
Badania te wpisywały się w realistyczny nurt badań biograficznych, a zastosowane techniki
badawcze i analityczne inspirowane były metodą stosowaną przez francuskiego socjologa Daniela
Bertaux (2012). Przyjęta strategia badawcza miała duży wpływ na określenie szczegółowych
problemów badawczych, którymi były:
1. Analiza decyzji prokreacyjnych w kontekście całej drogi życia badanych osób;
2. Identyfikacja kluczowych decyzji podejmowanych przez badane osoby, które wpłynęły na
ich drogi życiowe;
3. Określenie, w jakim stopniu dany przebieg dróg życiowych badanych osób były efektem
świadomej realizacji samodzielnie stworzonego przez nich planu życiowego;
4. Określenie warunków, w jakich działania bądź zaniechanie działań związanych
z prokreacją było efektem świadomych decyzji jednostek oraz warunków, w których
działania te były determinowane przez obiektywne czynniki niezależne od decyzji
badanych osób;
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5. Analiza zależności pomiędzy decyzjami prokreacyjnymi a innymi kluczowymi decyzjami
życiowymi;
6. Identyfikacja możliwie największej liczby czynników społecznych i kulturowych, które
wpłynęły na podjęcie konkretnych decyzji (w tym decyzji prokreacyjnych) w danym
momencie życia (etapie drogi życiowej) badanych osób.
Przyjęta strategia badawcza miała istotne konsekwencje, które wpłynęły na kształt niniejszej
rozprawy. Jakościowy charakter badań powodował, że miały one do pewnego stopnia charakter
eksploracyjny. Z tego względu teoretyczne ujęcie problemu badawczego oraz katalog pytań
badawczych były elastyczne, co oznacza, że podlegały zmianom pod wpływem prowadzonych
analiz. Nie była to jednak „czysta” eksploracja. W początkowym okresie realizacji projektu przyjęto
wstępny model teoretyczny, który był następnie wielokrotnie modyfikowany. Zagadnienie to
zostanie szerzej omówione w końcowej części rozdziału 1 oraz w rozdziale 3. W tym miejscu
chciałbym jedynie zwrócić uwagę na fakt, że ostateczny zestaw zaprezentowanych powyżej
problemów badawczych należy traktować bardziej jako efekt prowadzonych analiz niż jedynie jako
założenia przyjęte na wstępnym etapie pracy.
Ze względu na fakt ciągłego modyfikowania modelu teoretycznego niemożliwe było proste
wykorzystanie w niniejszej rozprawie klasycznego schematu narracji: sformułowanie problemu
badawczego - przedstawienie ujęcia teoretycznego - opis metody badań - przedstawienie
wyników analizy danych. Z drugiej strony zależało mi na tym, żeby praca była przystępna i w jasny
sposób prezentowała wyniki badań i model teoretyczny, który stworzono do wyjaśnienia
niektórych społecznych i kulturowych czynników wpływających na decyzje prokreacyjne. Z tego
względu ostateczna struktura niniejszej rozprawy przypomina zarysowany powyżej klasyczny
układ. W czasie jej lektury trzeba mieć jednak na uwadze to samo zastrzeżenie, które
poczyniłem w odniesieniu do szczegółowych celów projektu badawczego. Zaprezentowany
w rozdziale 2 model teoretyczny jest co najmniej w równym stopniu efektem przygotowań do
realizacji badań, jak i opisem jego wyników.
Powyżej zostały już zdefiniowane decyzje prokreacyjne, wskazano też najważniejsze przesłanki,
które stały za wyborem przedmiotu badań oraz przedstawiono niektóre wątki pojawiające się
w literaturze naukowej dotyczącej decyzji prokreacyjnych. Starałem się wykazać, że decyzje
prokreacyjne nie mogą być traktowane jako wyizolowane zjawisko, możliwe do wyjaśnienia za
pomocą prostych zależności przyczynowo-skutkowych. Właściwym kontekstem ich ujmowania są
przemiany życia rodzinnego, które wpisują się w szersze, obserwowane obecnie przemiany form
uspołecznienia (Kluzowa i Slany, 2003, s. 63-68). W rozdziale 1 prezentuję przegląd literatury
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przedmiotu, która dostarcza mocnych dowodów potwierdzających słuszność tego twierdzenia.
W rozdziale 2 opisane zostały zręby modelu teoretycznego, który posłużył mi do opisu
i wyjaśnienia zidentyfikowanych czynników społecznych i kulturowych wpływających na decyzje
prokreacyjne. Model ten czerpie wiele elementów z prac Mirosławy Marody oraz Urlicha Becka,
Anthony’ego Giddensa i Scotta Lasha - teoretyków modernizacji refleksyjnej. Pomysły teoretyczne
tych ostatnich były brane pod uwagę już na wstępnym etapie tworzenia modelu teoretycznego.
Przeprowadzone badania pozwoliły mi jednak na nowo odczytać ich twierdzenia. Istotnym
elementem stworzonego modelu teoretycznego jest pojęcie „indywidualizacji”. Jego
zastosowanie nie oznacza jednak, że skupiłem się na autonomii egoistycznej jednostki, która może
dowolnie kształtować swoją tożsamość. W większym stopniu interesował mnie sposób, w jaki
indywidualizacja standaryzuje biografie współczesnych młodych ludzi. Pozwoliło to na wpisanie
decyzji prokreacyjnych w szerszy kompleks zjawisk, które towarzyszą przemianom dominującej
obecnie

formy

uspołecznienia

-

społeczeństwa

drugiej

nowoczesności.

Niezbędnym

uzupełnieniem treści zawartych we Wstępie oraz rozdziałach 1 i 2 jest przedstawiony w rozdziale
3 opis zastosowanej strategii badawczej, który ukazuje w jaki sposób przebiegały prace nad
stworzonym modelem teoretycznym.
Począwszy do rozdziału 4 przechodzę do bezpośredniego opisu wyników przeprowadzonych
badań. W pierwszej kolejności uwaga zostaje zwrócona na umiejscowienie decyzji prokreacyjnych
w obrębie jednostkowych biografii. Stawiane są tu ważkie pytania o to, czy w kontekście danych
socjologicznych prokreacja rzeczywiście jest skutkiem świadomej decyzji. Kluczowe jest określenie
w jakich momentach życia ludzie podejmują najistotniejsze decyzje oraz spośród jakich
dostępnych im zestawów opcji wybierają. Analizy te prowadzą mnie do konkluzji, że w przypadku
wielu jednostek zakres dostępnych im strategicznych decyzji biograficznych jest bardzo
ograniczony. Liczba posiadanych opcji wyboru jest polem, na którym występują duże nierówności
między ludźmi w drugiej nowoczesności. Paradoksalnie, posiadanie dużych zasobów kapitałów
ekonomicznego, społecznego czy finansowego, które poszerza znacznie zakres dostępnych
wyborów wcale nie powoduje, że jednostkom łatwiej realizować jest cele prokreacyjne.
Przeciwnie, stają się one wówczas jedną z wielu możliwości samorealizacji. Z tego względu można
przypuszczać, że ludziom w trudniejszym położeniu, którzy dysponują mniejszą liczbą dostępnych
opcji wyboru, w wielu przypadkach łatwiej jest podejmować pozytywne decyzje prokreacyjne.
Analizy w rozdziale 4 pozwalają także na sformułowanie twierdzenia, że indywidualizacja wcale
nie oznacza „uwolnienia” jednostki spod wpływu instytucji społecznych, lecz należy rozumieć ją
jako specyficzny dla drugiej nowoczesności sposób standaryzowania jej zachowań. Współcześnie
nie mamy wcale do czynienia z fundamentalną przemianą, czy wręcz upadkiem społeczeństwa,
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które zmienia się w zbiorowość indywiduów. Należy raczej mówić o kolejnym etapie
nowoczesności, w którym zachowany został wpływ instytucji społecznych na ludzkie biografie.
W rozdziale 5 skupię się na rolach rodzicielskich. Zebrany materiał pozwolił na analizę społecznych
oczekiwań odnośnie zachowań związanych z rodzicielstwem, które napotykają młodzi ludzie oraz
tego, w jaki sposób oczekiwania te są zaspokajane. Rodzice poddawani są silnej kontroli
społecznej, ale jednocześnie ich role stają się coraz bardziej niedookreślone. Role te ulegają nie
tyle „rozmyciu”, co raczej „przeładowaniu”. Wysokie wymagania stawiane młodym rodzicom
(np. konieczność zapewnienia „godziwego życia” i obowiązek odkrycia ukrytych talentów dziecka)
nie idą w parze z odpowiednim przygotowaniem do odgrywania roli rodzica. Strach przed
obciążeniami, które wiążą się obecnie z byciem matką lub ojcem jest czynnikiem, który istotnie
wpływa na decyzje prokreacyjne młodych Polaków.
Kolejna część rozprawy będzie skupiać się na stosunkach wewnątrz rodzin i podziale obowiązków
domowych. Są to obszary życia, które zostały przez Urlicha Becka (2002, s. 187-191) nazwane
najważniejszym frontem współczesnych przemian. Przeprowadzone badania wskazują, że
nierówności między płciami są czynnikiem wpływającym na obniżanie dzietności. Znaczenie mają
nierówności obserwowane w rodzinie pochodzenia, jak i własne doświadczenia zebrane
w początkach dorosłego życia. Dla wielu par rezygnacja z prokreacji może być sposobem na
ustanowienie bardziej sprawiedliwego podziału prac domowych.
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Rozdział 1. Decyzje prokreacyjne w kontekście współczesnych
przemian życia rodzinnego
W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostaną ustalenia badaczy społecznych dotyczące
transformacji życia rodzinnego oraz wskazane zostanie ich ujęcie, które jest najbardziej użyteczne
z perspektywy prowadzonych tu analiz.

1.1.

Przemiany życia rodzinnego a problemy z definiowaniem rodziny

Trudno znaleźć dziś badacza społecznego lub badaczkę społeczną, którzy nie zgodziliby się
z twierdzeniem, że życie rodzinne przechodzi w ostatnich dziesięcioleciach istotne przemiany
ilościowe i jakościowe (por. Slany, 2002, s. 86). Na podstawie ich prac stworzyć można bardzo
obszerny katalog nowych zjawisk związanych z życiem rodzinnym. Uwagę naukowców przykuwają
fenomeny takie, jak: opóźnianie zawierania małżeństw, opóźnianie decyzji o posiadaniu
potomstwa, opóźnianie separacji młodych ludzi od rodziny pochodzenia, zmniejszające się
wskaźniki: dzietności ogólnej i płodności kobiet, rosnąca liczba rozwodów, upowszechnienie
się alternatywnych form życia rodzinnego (w tym zwłaszcza kohabitacji, życia w pojedynkę
i monoparentalności) lub całkowita rezygnacja z niego, powoli rosnąca popularność modelu
bezdzietności z wyboru, rosnący egalitaryzm rodzin, zanik niektórych funkcji rodziny kosztem
dowartościowania innych, przemiany rodzin pod wpływem migracji, powstawanie rodzin
transnarodowych (Kotowska, 2009, s. 162-163; Piszczatowska-Oleksiewicz, 2011, s. 76; Slany,
2002, s. 69-70; Slany, 2006, s. 13-16; Slany, Ślusarczyk i Krzyżowski, 2014, s. 18-22; Szlendak, 2010,
s. 366-377; Ślusarczyk i Pustułka, b.d.). Ta lista istotnych zjawisk nie jest z pewnością kompletna możliwe byłoby wejście na wyższy poziom szczegółowości i wskazanie kolejnych fenomenów,
które powiązane są z hasłami takimi, jak np. „rosnąca liczba rozwodów”.
Tempo oraz zakres toczących się przemian powodują, że wyzwaniem staje się nawet przyjęcie
adekwatnej definicji rodziny (Slany, 2002, s. 77-82). Zdaniem niektórych badaczy rodzinę należy
definiować w sposób „konserwatywny”, jako parę dorosłych heteroseksualnych osób, które
tworzą oddzielne gospodarstwo domowe i wychowują wspólne potomstwo. Jest to oczywiście
definicja odnosząca się do społeczeństw nowoczesnych. Upraszczając, można stwierdzić, że
w feudalnych społeczeństwach przednowoczesnych podstawową jednostką rodzinną była nie
rodzina nuklearna, ale ród w określony sposób powiązany z całością społeczną (Giza-Poleszczuk,
2005, s. 227). To jednak model rodziny, który wykształcił się w społeczeństwach przemysłowych
uważany jest przez konserwatystów za „tradycyjny”. Zdaniem innych badaczy rodziny, niemożliwe
jest dziś sformułowanie jednej definicji rodziny ze względu na wielość form, w których
praktykowane jest życie rodzinne. W związku z tym w wielu publikacjach używa się terminu

25

w liczbie mnogiej: „rodziny” (Slany, 2002, s. 82). W najbardziej liberalnym ujęciu przyjmuje się, że
rodzinę stanowi to, co ludzie uznają za rodzinę. Jest to rodzaj otwartej definicji, która może być
zastosowana w badaniach jakościowych. Jak pokazują wyniki tego typu analiz, współcześnie wielu
ludzi za członków rodziny uważa różne niespokrewnione osoby lub nawet swoje zwierzęta
domowe. Otwarta definicja pozwala zatem na eksplorację różnych form życia rodzinnego i jest
mniej wykluczająca i nacechowana normatywnie niż definicje „konserwatywne”. (Szlendak,
2010, s. 95-115).
W niniejszej rozprawie stosowana będzie ta bardziej liberalna, inkluzywna definicja rodziny.
Będzie ona rozumiana jako specyficzna instytucja społeczna, a więc jedna z form uspołecznienia
ludzkich działań. Jej cechą charakterystyczną jest duża plastyczność, a jej kształt jest w dużym
stopniu uzależniony od decyzji podejmowanych przez jednostki. Przechodzi ona obecnie ewolucję
od związku realizującego różnorodne zadania do związku skupionego wokół małej liczby funkcji
związanych z prokreacją, socjalizacją oraz zapewnieniem miłości. Szczególnego znaczenia
nabierają przy tym jej funkcje emocjonalne (Kwak, 1994, s. 39). W proponowanym tu ujęciu
pojęcie rodziny pokrywa się z pojęciem „form życia rodzinnego”, ponieważ funkcje te mogą być
z powodzeniem realizowane w różnych układach więzi społecznych.
Wątpliwości w odniesieniu do przyjętej definicji może budzić połączenie idei plastyczności rodziny
ze stwierdzeniem, iż jest ona instytucją społeczną. Ma to jednak swoje uzasadnienie. Mimo iż
rodziny mogą przyjmować różne formy, np. oparte na heteroseksualnym małżeństwie lub
homoseksualnym związku partnerskim, to ich wspólną cechą są unikatowe relacje, które
wytwarzają się w ich obrębie. Rodzina jest specyficzną formą organizacji działań społecznych oraz
wytwarzania i podtrzymywania więzi społecznych (por. Slany, 2002, s. 80). Kluczowy jest tu
właśnie rodzaj wytwarzanych przez nią więzi, a nie jej konkretna forma. We współczesnych
społeczeństwach nowoczesnych możliwe są „rodziny z wyboru” odbiegające od wzorca „rodziny
tradycyjnej” i nie są w stanie tego zmienić ani arbitralnie przyjęte normy prawne ani definicje
nominalne tworzone przez naukowców (Mizielińska, Struzik i Król, 2017, s. 17-18).
Konieczność zastosowania inkluzywnej definicji rodziny stała się dla mnie oczywista już na bardzo
wczesnym etapie realizacji badań terenowych. Bez tego niemożliwe było uchwycenie
rzeczywistego kontekstu decyzji prokreacyjnych i to zarówno w odniesieniu do rodzin pochodzenia
moich respondentów, jak i ich własnych wyborów odnośnie praktykowanych form życia
rodzinnego. Abstrahując zatem od modelu teoretycznego, który zostanie opisany w rozdziale 2,
a który wymagał zastosowania adekwatnej definicji życia rodzinnego, należy stwierdzić, że decyzja
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o przyjęciu definicji inkluzywnej wynikała z charakteru prowadzonych prac badawczych
i analitycznych.

1.2.

Przemiany życia rodzinnego w literaturze przedmiotu

Przyjęta przeze mnie definicja rodziny z pewnością może być kontestowana przez naukowców
prowadzących prace w ramach innych paradygmatów badawczych. Każda istotna pozycja
dotycząca przemian życia rodzinnego zwraca uwagę na fakt, że są one w różny sposób ujmowane
przez różnych autorów (por. Kwak, 2005, s. 32-49; Szlendak, 2010, s. 363-391). Ta różnorodność
rodzi konieczność usystematyzowania wielu dostępnych podejść do badania przemian życia
rodzinnego. W literaturze przedmiotu dostrzec można trzy takie stanowiska. Zjawiska składające
się na ten fenomen traktowane są jako wskaźniki:
1. kryzysu rodziny,
2. upadku rodziny,
3. procesu kształtowania się form życia rodzinnego dostosowanych do przemian
współczesnych społeczeństw.

1.2.1. Kryzys rodziny
Jednym z najczęściej spotykanych przekonań odnośnie kondycji współczesnej rodziny, zarówno
w debacie publicznej, jak i w specyficznym jej wycinku, jaką jest literatura naukowa, jest
przekonanie o dotykającym ją obecnie kryzysie. Twierdzenie to wydaje się być silnie uzasadnione
danymi empirycznymi.
Zwolennicy mówienia o >>kryzysie rodziny<< śledzą trendy w zakresie dzietności, liczby zawieranych
małżeństw, liczby przeprowadzonych rozwodów, postaw wobec posiadania dzieci, trwałości małżeństwa czy
pracy zawodowej kobiet już od końca lat 60. XX wieku. Ekscytują ich przy tym nie tyle najnowsze
>>zatrważające<< dane zawarte z rocznikach statystycznych, ile bardziej >>przerażające<< wykresy, które
ilustrują trendy w zakresie życia rodzinnego i prywatnego w ciągu ostatnich czterdziestu lat (Szlendak, 2010,
s. 367).

Zmiany te mogą być ujmowane nie tylko w sposób ilościowy, ale także w sposób jakościowy.
Młodzi ludzie, zwłaszcza urodzeni w latach 80., dostrzegają, że ich życie wygląda inaczej niż życie
ich rodziców. Także przedstawiciele pokolenia rodziców zauważają dziś, że ich potomkowie żyją
inaczej niż to miało miejsce trzydzieście lat temu. Narrację dotyczącą kryzysu rodziny opisywał już
dekadę wcześniej Christopher Lasch (1977). Zwracał on uwagę, że kryzys tej instytucji ogłaszany
jest nie po raz pierwszy, jako przykład przywołując teksty XIX-wieczne. (ibidem, s. 8, GizaPoleszczuk, 2009, s. 188; Sikorska 2009a, s. 13). Pokaźny katalog podobnych publikacji wydanych
na przestrzeni ostatnich kilkunastu dziesięcioleci prezentuje w swej pracy doktorskiej Filip Schmidt
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(2011, s. 24-30). Bazując na tych przykładach można stwierdzić, że kryzys rodziny nie jest nowym
zjawiskiem. Instytucja ta w ramach społeczeństwa nowoczesnego najwidoczniej znajduje się
w ciągłym kryzysie, z którym zmagać musi się praktycznie każde pokolenie. Regularność, z jaką
wątek ten powraca w literaturze naukowej, każe za Anną Kwak (2005, s. 7) postawić pytanie o to,
czy określenia „kryzys” nie używa się zbyt swobodnie w odniesieniu do rodziny. Zwłaszcza
w kontekście faktu, że w Polsce i w większości krajów zachodnich nadal dominują rodziny pełne,
mieszkające razem, składające się z rodziców i dzieci (por. Kwak, 1994, s. 43).
Zdaniem Urlicha Becka (2002, s. 183, 327-328) twierdzenia o problemach z rodziną związane
są z nieustannymi przemianami tej nowoczesnej instytucji. Owe ciągłe przemiany rodziny wynikają
nie tyle ze specyficznych cech rodziny, co z faktu, że zmienność jest po prostu jedną z głównych
zasad nowoczesności jako takiej. Postrzeganie przemian rodziny w kategorii kryzysu w kolejnych
pokoleniach jest więc swojego rodzaju naturalną reakcją na te następujące ciągle transformacje.
Wątek ten zostanie rozwinięty w rozdziale 2.
Interpretacja

przyczyn

kryzysu

rodziny

często

jest

uzależniona

od

świato-oglądu

(por. Kaniowski, 2006, s. 57) danego badacza czy publicysty. Na problem ten zwraca uwagę Paweł
Kubicki (2009, s. 96-98), który pisze o dwóch rodzajach ruchów postulujących budowę „nowego
ojcostwa” jako remedium na obserwowany kryzys rodziny.
Z jednej strony są to ruchy związane z nauką katolicką i widzące zagrożenie dla rodziny w zmieniającym się
i liberalizującym (przede wszystkim obyczajowo) świecie, a z drugiej - poglądy całkowicie świeckie, czerpiące
z ideologii lewicowej i widzące źródło niesprawiedliwości społecznej w tradycyjnym, niepasującym
do współczesnego świata modelu rodziny. Każde z tych podejść, kontestując zaistniałą rzeczywistość, gdzie
indziej widzi przyczyny kryzysu współczesnej rodziny i sposoby jego rozwiązania (ibidem, s. 96).

Cechą wspólną ujęć akcentujących kryzys rodziny jest to, że traktują one obserwowany stan rzeczy
jako przejściowy. Obecne przemiany instytucji rodziny mogą być diagnozowane jako jej chwilowe
osłabienie. W przypadku ujęcia „tradycjonalistycznego” rodzina nuklearna jest tu ujmowana jako
naturalny sposób życia człowieka. Podkreśla się fakt, że chociaż pojawiają się nowe formy życia
rodzinnego, to jednak rodzina nuklearna jest nadal najbardziej rozpowszechnioną z nich.
W dłuższej perspektywie czasowej nie ma dla niej alternatywy, ponieważ wynika ona z „natury”
człowieka. Kryzys rodziny jest więc chwilowym odejściem od normy.
Przyszłość dla rodziny nuklearnej widzą także niektórzy socjologowie, między innymi Francis
Fukuyama (2000). W książce „Wielki wstrząs” lansuje on koncepcję spontanicznej odbudowy
tradycyjnych norm i wartości, która ma wynikać z natury człowieka (Kwiatkowski, 2001, s. 293)
Według Fukuyamy (2000, s. 15) „ludzie są z natury istotami społecznymi, a ich najbardziej
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podstawowe popędy i instynkty popychają ich do stanowienia zasad moralnych, które tworzą
spoiwo wspólnego życia”. Inwestowanie w społeczne zasoby jest główną motywacją ludzkiego
zachowania, a najistotniejszą formę owego inwestowania we wszystkich społeczeństwach stanowi
formowanie związków małżeńskich oraz urodzenie i wychowywanie dzieci (por. Slany, 2002, s. 65).
Podobny sposób myślenia jest dość rozpowszechniony także wśród polskich autorów. Leon
Dyczewski w książce Rodzina twórcą i przekazicielem kultury (2003) nie pisze wprost o kryzysie
rodziny. Charakteryzuje ją jednak jako instytucję, która jest ściśle związana z naturą ludzką. Choć
jej formy są różnorodne, to występuje ona we wszystkich społeczeństwach. Nie „organizuje się”
jej tak, jak innych instytucji. Powstaje ona naturalnie w wyniku rozwoju człowieka. „Osoby ludzkie,
dochodząc do odpowiedniego okresu życia, szukają dla siebie towarzysza/towarzyszki życia
i na mocy wzajemnej miłości oraz dobrowolnej, dwustronnej decyzji zakładają rodzinę. Rodzina
jest więc swoistym korelatem życia ludzkiego” (ibidem, s. 30-31).
Jak widać, także autorzy nastawieni konserwatywnie posługują się pojęciem decyzji prokreacyjnej.
Dla człowieka żyjącego w zgodzie ze swą „naturą” możliwy do podjęcia jest jednak tylko
pozytywny wybór w zakresie rodzicielstwa. Powiększanie się liczby osób podejmujących
negatywne decyzje prokreacyjne musi być więc rozpatrywane jako kryzys. Przyszłość
społeczeństwa uzależniona jest przy tym od kondycji rodziny, gdyż to właśnie ta instytucja
zapewnia mu „kontynuację kultury” (ibidem, s. 39). Podobnie interpretować można twierdzenia
zawarte w pracach Franciszka Adamskiego (por. 2002, s. 27-33; 2003, s. 96).
Konkurencyjne ujęcie, określone powyżej jako lewicowe, nie jest tak mocno przywiązane do
koncepcji rodziny nuklearnej. Jego zwolennicy dostrzegają przemiany życia rodzinnego, ale nie
widzą w związku z nimi powodów do niepokoju. Ich podejście jest nacechowane normatywnie, ale
akcenty są tu rozłożone inaczej niż u „tradycjonalistów”. Dostrzegane są ograniczenia sztywnego
modelu rodziny. Jego osłabienie nie oznacza końca rodziny jako takiej, ale może ono doprowadzić
wręcz do rozkwitu życia rodzinnego, dzięki temu, że pojawi się bogactwo „rodzin”, czyli
alternatywnych form, w jakich jest ono praktykowane. Taka diagnoza jest często punktem wyjścia
do twierdzeń o tym, że po obecnym kryzysie wyłonią się formy życia rodzinnego lepiej przystające
do kształtu współczesnych społeczeństw. Wątek ten rozwinę w dalszej części niniejszego rozdziału.
Wcześniej chciałbym nieco uwagi poświęcić autorom wieszczącym upadek rodziny, których
stanowisko można określić jako zradykalizowaną wersję poglądu o kryzysie rodziny.

1.2.2. Upadek rodziny
W pracach polskich autorów podejmujących problematykę przemian życia rodzinnego często
przywoływane są poglądy Davida Popenoe, profesora socjologii w amerykańskim Rutgers
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University (por. Kwak, 2005, s. 35-41, Slany, 2013b, s. 11). Tomasz Szlendak (2010, s. 378) nazywa
go „głównym wieszczem schyłku rodziny” i w następujący sposób referuje jego tezy:
Rodzina słabnie, a do tego maleje liczebnie. Ludzie tracą ochotę do inwestowania w rodzinę czasu, zasobów
i energii, coraz mocniej i chętniej inwestując w siebie. Wszystko to rodzi kryzys znacznie poważniejszy niż
kryzysy przeszłe, którym rodzina od czasu do czasu podlegała, ponieważ niszczy rodzinę nuklearną
wypełniającą funkcje, których nie wypełnią za nią lepiej żadne inne instytucje, choćby były fantastycznie
zaprojektowane przez rewelacyjnych ekspertów. Nie mamy zatem do czynienia z ewolucją czy ze zmianą
rodziny. To jest jej schyłek (...). To erozja i upadek.

Szczególnie istotne wydaje się twierdzenie Popenoe’go dotyczące przejmowania funkcji
pełnionych przez rodzinę przez inne instytucje (por. Kwak, 2005, s. 35), który to proces można
określić mianem „obkurczania rodziny” (Giza-Poleszczuk, 2005, s. 16). W tym ujęciu, jednym
z „winowajców” upadku rodziny jest państwo opiekuńcze, które przejmuje kontrolę nad tym, co
dzieje się we wnętrzach rodzin (Jamieson, 2008, s. 118-119). Utrata przez rodzinę jej
instytucjonalnych imperatywów oraz oddanie „mocy” w zakresie wychowania i opieki instytucjom
pozarodzinnym może oznaczać, że rodzina de facto przestaje być instytucją społeczną (Slany,
2013b, s. 11). Zdaniem badaczy głoszących „upadek rodziny” mamy zatem do czynienia
z fundamentalną zmianą społeczną i nie jest ona jedynie chwilowym odejściem od normy, jak
uważają niektórzy zwolennicy twierdzenia o kryzysie rodziny.
Z socjologicznego punktu widzenia, za przyczyny upadku rodziny można uważać przemiany
społeczne (opisywane na przykład pojęciami postindustrializmu, indywidualizacji, globalizacji)
i/lub kulturowe (upowszechnianie się nowych rodzajów wartości, kultura indywidualizmu). Na
problem można spojrzeć również z punktu widzenia postępu technologicznego i niekoniecznie
chodzić tu musi o technologie z zakresu komunikacji czy robotyki, którym zwykło się przypisywać
sprawczość w zakresie przekształcania współczesnych społeczeństw. Upadek rodziny można
rozpatrywać także w kontekście postępu biotechnologii i genetyki. Techniki wspomaganego
rozrodu i inżynieria genetyczna powodują bowiem, że prokreacja w coraz większym stopniu staje
się obszarem poddanym społecznej kontroli i przedmiotem jednostkowych decyzji. Jeśli postęp
biotechnologii potraktować jako zjawisko kulturowe, to można zaryzykować twierdzenie, że za
jego pośrednictwem dokonuje się przejęcie przez kulturę władzy nad naturą, co rozstrzygnęłoby
dylemat trapiący od dawna niektóre grupy filozofów i badaczy społecznych. (por. OgryzkoWiewiórowski, 1995, s. 31-41).
Techniki wspomaganego rozrodu (ART - assisted reproductive technics) to zbiór wielu
procedur medycznych, które błędnie bywają określane mianem zapłodnienia in vitro (Paszkowski
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i Wrona, 2006, s. 20). Twierdzenie, że mogą się one przyczyniać do upadku rodziny nie jest jedynie
ideą pojawiającą się w literaturze futurologicznej. Ich wpływ na kształtowanie nowych form życia
rodzinnego jest widoczny już dzisiaj. „Nowe technologie wspomagające rozrodczość czynią czymś
bardziej problematycznym pokrewieństwo, tworzące i obrazujące relacje pomiędzy jednostką
i społeczeństwem, naturą i kulturą” (Jamieson, 2008, s. 133). Techniki wspomaganego rozrodu
przesuwają granicę wieku, w której możliwe jest zostanie rodzicem. Co więcej, dzięki mrożeniu
zarodków, dziecko może przyjść na świat nawet dziesiątki lat po śmierci swoich biologicznych
rodziców. „Zmierzamy do zacierania biologicznych podstaw pojęcia cyklu życia. To anihilacja
ludzkiego czasu biologicznego, rytmu czasowego, który regulował funkcjonowanie naszego
gatunku od momentu jego powstania” (Stadler, 2012, s.183). Ewidentnie brakuje terminów na
określenie nowych rodzajów zależności jakie powstają wskutek praktykowania prokreacji
wspomaganej. Pojęcia matki i ojca przestają być jednoznaczne. Obecnie, bycie matką
wychowującą nie musi być tożsame z byciem matką genetyczną. Bycie matką genetyczną nie musi
być tożsame z byciem matką „rodzoną”, chociaż obie są w pewnym sensie matkami biologicznymi
(por. Silver, s. 2002: 139-140) .
Obawy związane ze stosowaniem ART są często wyrażane przez osoby odwołujące się do
społecznej nauki Kościoła Katolickiego (por. Kluzowa, 2003, s. 62-63). Pojawiają się one jednak
także w pracach socjologów. Anthony Giddens (2007a: 298) zauważa, że wraz z wprowadzeniem
różnego rodzaju technik reprodukcyjnych, prokreacja stała się polem wielorakich możliwości.
Według Urlicha Becka (Beck, Giddens i Lash, 2009, s. 71), postęp w medycynie i biotechnologii
powoduje, że ludzie muszą sami udzielać odpowiedzi na pytania, które dawne kultury i religie
przenosiły na boga lub bogów. Grozi nam „przemiana genetyczna” społeczeństwa, która dokona
się przez niepolityczną sferę prywatną, decyzję milionów jednostek, rodziców i matek, za radą
lekarzy i probówkowych biurokratów w rodzaju „konsultantów genetycznych”. W niedalekiej
przyszłości możliwa będzie „eugenika pozytywna” czyli tworzenie zarodków „na zamówienie”,
spełniających określone wymogi. Zagadnienie to szerzej omawia Jurgen Habermas (2003). Według
niego rozwój biotechnologii i przejęcie przez nią kontroli nad ludzką prokreacją może prowadzić
do „eugeniki liberalnej”. Jej istotą będzie to, że „decyzje w jakim celu można dokonać genetycznej
modyfikacji cech pozostawia [ona - przyp. KS] indywidualnym preferencjom uczestników gry
rynkowej” (ibidem, s. 26).
Francis Fukuyama (2004, s. 20) zwraca z kolei uwagę na znaczenie wspomaganego rozrodu
i inżynierii genetycznej dla sfery polityki:
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(…) największa groźba współczesnej biotechnologii wynika z faktu, iż może ona zmienić naturę ludzką
i w związku z tym przenieść nas w >>poczłowieczy<< etap historii. (…) Natura ludzka kształtuje i ogranicza
wszelkie rodzaje ustrojów politycznych, tak więc technika zdolna nas zmienić może mieć złowrogie
konsekwencje zarówno dla demokracji liberalnej jak i dla samej istoty polityki.

Postawiona przez Popenoe’ego teza, że obecny kryzys rodziny, jest czymś odmiennym od
problemów, jakie napotykała ona w przeszłości przypomina tzw. argument równi pochyłej, który
często pojawia się debatach nad kontrowersjami etycznymi związanymi ze wspomaganym
rozrodem. W tej interpretacji ART, które obecnie wydają się być jedynie niegroźną formą terapii
dla osób mających problem z doczekaniem się potomstwa, można porównać do modelu kuli
staczającej się po równi. (Chyrowicz, 2002, s. 198-199). Podobnie, jak puszczona w ruch po niej
kula nie będzie się mogła już zatrzymać, tak prokreacja wspomagana nieuchronnie pociągnie
za sobą kolejne negatywne zmiany. Stosowanie technik wspomaganego rozrodu można
zatem traktować jako przekroczenie Rubikonu w kwestii ingerencji w naturę ludzką
(Habermas, 2003, s. 24).
Wielu badaczy i badaczek życia rodzinnego nie zgadza się jednak z argumentacją stojącą za tezą
o upadku rodziny, bądź jej mniej radykalną wersją w postaci twierdzenia o kryzysie określonej,
wynikającej z natury ludzkiej formy życia rodzinnego. Wśród nich znajduje się Anna GizaPoleszczuk (2005, s. 13-14), która stwierdza, że tego rodzaju interpretacje związane są z mniej lub
bardziej jawnym przyjmowaniem określonego modelu rodziny - rodziny nuklearnej, zwanej też
„tradycyjną”. Ma ona reprezentować „esencję rodziny” w ogóle. Według niej „rodzina nuklearna”
jest tyleż rzeczywistością pewnego okresu historycznego, co projekcją określonych ideałów
politycznych czy wiedzy eksperckiej. Podjęcie problemu przemian rodziny wymaga zawieszenia
tych tez, które dominowały w refleksji socjologicznej jako oczywiste. Według niej, teza o zmierzchu
rodziny jest konsekwencją idealizacji pewnej historycznej formy rodziny jako uniwersalnej normy.
Bardzo podobne stanowisko przyjmuje Tomasz Szlendak (2010, s. 97-103), który również nie jest
entuzjastą twierdzenia o upadku rodziny. Wskazuje on na związki konceptu rodziny nuklearnej
z teorią funkcjonalną w wydaniu Parsona, która w pracach wielu badaczy zyskuje zabarwienie
normatywne (por. Jamieson, 2008, s. 127). W uproszczeniu można powiedzieć, że sprowadza się
to do twierdzenia, iż rodzina nuklearna jest funkcjonalnym wymogiem społeczeństwa
industrialnego, a zatem jest niezbędna, naturalna i normalna. Formułując taki pogląd należy
oczywiście zignorować dane empiryczne wskazujące na fakt, że nawet w czasach ewidentnej
dominacji tej formy życia rodzinnego, istniały także inne jego postacie. Z drugiej strony, warto
zwrócić uwagę, że wyprowadzone z teorii funkcjonalnej założenie, wedle którego określony typ
społeczeństwa wymaga odpowiedniej, dostosowanej, do jego warunków formy życia rodzinnego
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zachowuje swą żywotność i nie daje się tak łatwo obalić, jak twierdzenie o uniwersalności rodziny
nuklearnej. Założenie to jest widoczne w pracach wielu badaczy, którzy są zwolennikami trzeciego
z wyróżnionych przeze mnie stanowisk wobec przemian życia rodzinnego - stanowiska mówiącego
o tym, że nie mamy do czynienia ani z upadkiem rodziny, ani z kryzysem jej naturalnej formy.
Według nich, obserwowane transformacje życia rodzinnego są efektem dostosowywania jego
kształtu do przemian form uspołecznienia dominujących w danym momencie historycznym.

1.2.3. Przemiany życia rodzinnego w kontekście przemian współczesnych społeczeństw
Socjologowie i socjolożki zajmujący się problematyką przemian życia rodzinnego w Polsce są
właściwie zgodni co do tego, że zjawisko to należy rozpatrywać w kontekście szerszych przemian
społecznych, ekonomicznych i kulturowych. „Rodzina podlega przemianom. Nigdy nie była i nie
będzie statyczną organizacją” (Kwak, 2005, s. 8). „Makrokosmos zmian świata odzwierciedla się
w mikrokosmosie rodziny” (Slany, 2013b, s. 9). Według Krystyny Slany (2006, s. 15), „zależność
między rodziną a społeczeństwem wyraża się tym, że funkcje i struktura rodziny muszą
pozostawać spójne z wymogami społeczeństwa, w ramach którego rodzina istnieje. Jak nigdy
dotąd w sposób dramatyczny uwidaczniają się sprzężenie pomiędzy państwem, rynkiem
a rodziną.” Podobne stanowisko zajmuje Anna Giza-Poleszczuk (2002, s. 254): „Należy jednak
pamiętać, że rodzina nie jest izolowanym od reszty świata bytem, którego kształt zależy wyłącznie
od naszej dobrej woli, postaw czy ideałów. Jest ona współkształtowana przez okoliczności,
w których jednostkom przyszło żyć: sytuację ekonomiczną, rozwiązania prawne, koniunkturę
demograficzną.” Wyjaśnianie przemian rodziny wymaga, zdaniem tej autorki, szerszego spojrzenia
na procesy społeczne:
(...) prace historyków pozwalają nam zrozumieć związek między pewnymi formami rodziny a warunkami
ekonomicznymi, politycznymi czy społecznymi: rodziny powstają i funkcjonują w konkretnych warunkach,
które muszą brać pod uwagę, ale jednocześnie współkształtują je swoimi zachowaniami demograficznymi.
Instytucje społeczne kształtujące się wokół procesu reprodukcji są niewątpliwie arbitralne – można sobie
wyobrazić inne normy i wzory zachowań – ale nie mogą być całkowicie dowolne. Tak, jak biologia wyznacza
wiele nieusuwalnych presji i dylematów związanych z reprodukcją, tak historia – kontekst demograficzny,
ekonomiczny, polityczny – stanowi środowisko, w obrębie którego owe dylematy trzeba skutecznie
rozwiązać. Z tego punktu widzenia, nie ma uniwersalnego ideału rodziny w sensie jej wielkości, formy,
struktur decyzyjnych (Giza-Poleszczuk, 2005, s. 35-36).

Powyższe cytaty jasno pokazują, jaki powinien być przedmiot rozważań socjologicznych.
Problemem badawczym dla nauk społecznych nie jest budowanie normatywnych twierdzeń
dotyczących „normalnych” czy też „naturalnych” form rodziny. Socjologiczna interpretacja
domniemanego „kryzysu rodziny” powinna opierać się na badaniu przemian kontekstu
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kulturowego, których dynamika wyjaśnia obserwowane zjawiska (por. Szlendak, 2010, s. 391-396).
W mojej pracy przyjmuję stanowisko nazwane perspektywiczną transformacją rodziny, które
zakłada, że „rodzina, zarówno jako organizacja warunków życia, oraz jako społeczna instytucja nie
zanika, ale wręcz przeciwnie staje się bardziej zróżnicowana i złożona, gdyż adaptuje się do
zmieniających się warunków życia społecznego” (Kwak, 2005, s. 46).
Trzeba podkreślić, że rodzina nie jest traktowana przeze mnie jako jedynie przedmiot przemian
podlegający naciskom zewnętrznym. Rodziny są aktywnymi uczestnikami szerszych procesów
przemian form uspołecznienia, które dokonują się poprzez decyzje odnośnie działań
podejmowane przez jednostki. Wątek ten zostanie rozwinięty w rozdziale 2.
We współczesnych badaniach przemian rodziny istnieje także odmienny trend od postulowanego
przeze mnie ograniczenia celów badań do analizy obiektywnych procesów. Reprezentowany jest
on przez badaczy, którzy zgadzają się ze stwierdzeniem, że „nowe czasy wymagają nowych rodzin”
(por. Szlendak, 2010, s. 364), ale jednocześnie mogliby się zgodzić z niektórymi zwolennikami tezy
o kryzysie rodziny, odnośnie tego, że konieczne jest aktywne oddziaływanie na rzeczywistość
społeczną. Przykładem może być tu książka Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce. Jej autorki
jasno określają cel swoich badań:
(…) z założenia widzimy socjologię jako narzędzie rozpoznania relacji władzy, przemocy i nierówności, z tego
wynikały najróżniejsze decyzje podejmowane podczas konstrukcji całego badania i poszczególnych jego
części, jak też podczas analizy. Badanie zgodnie z naszym celem, ale też w zgodzie z wolą uczestników
i uczestniczek, miało dać pewne świadectwo, ukazać relacje i rodziny oczami ich członków i członkiń, by
przełamywać rozpowszechnione stereotypy i dać wyraz przekonaniu, że w dyskusjach na temat rodzin
nieheteroseksualnych nie może zabraknąć ich głosów, że ich doświadczenie musi zostać opowiedziane. (…)
Wprowadzamy do polskiej socjologii rodziny temat do tej pory marginalizowany i tabuizowany, co wiązało
się z podejmowaniem trudnych decyzji, które wątki uwypuklić, a które uczynić mniej centralnymi.
Podejmowaniu tych decyzji towarzyszyły ciągłe obawy, jak nasze analizy odbiorą uczestnicy badania
(Mizielińska i in., 2017, s. 33).

Dużą wartością cytowanej powyżej pracy jest z pewnością wykazanie przydatności inkluzywnej
definicji rodziny. Jest to element, który łączy moje analizy z reprezentowanym przez nią nurtem
badań życia rodzinnego. Z drugiej strony jednak opisywane tu badania wyróżniało to, że ich celem
nie było wpisanie się w nurt „socjologii służebnej”.
W dalszej części rozdziału omówię najważniejsze wątki, które pojawiają się w socjologicznych
analizach łączących przemiany życia rodzinnego z szerszym kontekstem kulturowym.
W szczególności konieczna jest krótka charakterystyka współczesnych rodzin, a następnie
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wskazanie przemian otoczenia społecznego, które są powiązane z transformacją życia rodzinnego.
Na zakończenie krótko przedstawię wstępne założenia teoretyczne, które przyjąłem na
początkowym etapie badań terenowych.

1.3.

Trzy cechy współczesnego życia rodzinnego

Na początku niniejszego rozdziału zwróciłem uwagę na fakt, że przedstawiciele nauk społecznych
mają dziś trudności z precyzyjnym definiowaniem rodziny. Sztywna definicja rodziny nuklearnej
coraz słabiej przystaje do zjawisk obserwowanych w rzeczywistości. Dzieje się tak dlatego, że „(...)
tradycyjny model rodziny, który każda jednostka w przeszłości traktowała jako wzór,
do którego należy dążyć, w ponowoczesności stał się zaledwie jednym z możliwych modeli relacji
międzypłciowych” (Ukleja, 2011, s. 66).
Jak pisze Krystyna Slany (2013a, s. 9), ta różnorodność typów i form strukturalnych małżeństwa,
rodziny oraz związków intymnych jest wręcz zadziwiająca. „Rodzina przestała być z góry
zdefiniowaną instytucją, w zamian pojawiają się bardziej otwarte sposoby jej definiowania,
kładące nacisk na funkcję emocjonalną rodziny. Uwidocznia się to w coraz bardziej powszechnym
przekonaniu, że to miłość czyni rodzinę” (Mizielińska i in., 2017, s. 15). Ta niejednoznaczność
rodziny dostarcza problemów nie tylko badaczom życia społecznego. Muszą z nią zmierzyć się
jednostki - przede wszystkim młodzi ludzie, którzy rozpoczynają dorosłe życie w świecie, w którym
nic nie jest pewne i trwale zdefiniowane. (por. Bauman, 1994, s. 14-21; Bauman, 2000, s. 49) Wielu
autorów zauważa, że rodziny znajdują się przy tym pod presją warunków zewnętrznych, że muszą
one być „rodzinami skrojonymi na miarę czasów” (por. Szlendak, 2010, s. 461-462).
Cechami znamiennymi dla współczesnej rodziny są zatem jej niestabilność, przekształcenia, zmiany,
różnorodność jej form, które wymuszają na aktorach życia rodzinnego kreatywne wysiłki do zmierzenia się
ze społecznymi i ekonomicznymi przemianami, rozbijającymi dawne struktury i niosącymi z sobą nowe
modele rodzin. (Slany, 2013b, s. 9)

Brak jednoznacznych wzorców oraz niestabilność otoczenia zewnętrznego powodują, że wybór
określonego sposobu życia w coraz większym stopniu wydaje się zależeć od jednostki, od jej
„kreatywnych wysiłków”. Motyw wyboru pojawia się w pracach wielu współczesnych badaczek
i badaczy życia rodzinnego: „Małżeństwo stało się wyborem, nie jest obowiązkowe, ale bycie
w związku, posiadanie bliskiej osoby jest nadal ważne, oczekiwane i poszukiwane, jednak tym
związkiem nie musi być małżeństwo. Zmieniły się oczekiwania związane z samą relacją” (Kwak,
2014, s. 387).
Wątek jednostkowych wyborów dotyczących życia rodzinnego jest niezwykle ważny w kontekście
zagadnienia decyzji prokreacyjnych. Nie ulega wątpliwości, że wpisują się one w szerszy trend
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związany z przekazaniem jednostce kompetencji w zakresie istotnych wyborów wpływających na
jej życie intymne. Dla socjologa interesujące musi być to, w jaki sposób decyzje prokreacyjne
powiązane są z innymi kluczowymi wyborami dotyczącymi życia osobistego.
Dostrzeżenie istotności zagadnienia jednostkowych decyzji spowodowało, że uwaga większości
badaczy w ostatnich dekadach skupiona została na ludziach praktykujących alternatywne wobec
„tradycyjnej” rodziny nuklearnej formy życia rodzinnego. Osoby kohabitujące lub żyjące
w pojedynkę, rodzice samodzielnie wychowujący dzieci, małżeństwa bezdzietne z wyboru czy
osoby żyjące w związkach jednopłciowych są słusznie uważani za „awangardę procesów
indywidualizacyjnych”1, a badanie ich decyzji życiowych i prokreacyjnych pozwala uchwycić
kierunek zachodzących transformacji (Dziuban, 2013, s. 383). Fakt, że rodzina staje się bardziej
związkiem z wyboru niż sztywno zdefiniowaną instytucją nie oznacza jednak, że jej „tradycyjna”
forma zanika (Kwak, 2005, s. 31). Jest ona obecnie jedną z wielu dostępnych form życia
rodzinnego, ale nadal można ją uznać za najbardziej rozpowszechnioną. Teorie wyjaśniające
różnorodność form życia rodzinnego muszą zatem uwzględniać procesualny charakter
zachodzących zmian powodujący, że w rzeczywistości społecznej współwystępują ze sobą
elementy ciągłości i zmiany. W odniesieniu do decyzji prokreacyjnych należy spodziewać się, że
obok osób bardzo „kreatywnie” podchodzących do kwestii rodzicielstwa będą współwystępować
osoby, które praktykują wzorce analogiczne do tych dominujących w epoce ich dziadków.
Opisane powyżej dwie cechy współczesnego życia rodzinnego - różnorodność form oraz
zwiększenie znaczenia jednostkowych wyborów - są związane z jeszcze jedną jego
charakterystyką. Jak zostało to wskazane już wcześniej, jednym z wyróżników rodzin jest obecnie
uwypuklenie ich funkcji emocjonalnych. Relacje między członkami rodziny stały się bardziej
kwestią indywidualnej, a nie formalnej, umowy. Tworzenie takich indywidualnych umów jest
kolejnym polem jednostkowej kreatywności. Konieczność ich negocjowania skutkuje większym
egalitaryzmem

rodzin,

co

wiąże

się

również

z

postępującą

emancypacją

kobiet

(por. Mizielińska i in., 2017, s. 15).
Współcześni małżonkowie czy też partnerzy w relacjach intymnych są w większym stopniu
samowystarczalni ekonomicznie, indywidualistyczni, nastawieni na samorealizację a także
bardziej równi i bardziej wolni w swych decyzjach niż ich rodzice czy dziadkowie. Uczucia i emocje

1

Termin ten został wprowadzony do stosowanego przeze mnie modelu pojęciowego. Należy jednak
zwrócić uwagę, że posługuję się skróconym, moim zdaniem bardziej czytelnym, definiendum
„awangarda indywidualizacji”.
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są jednak mniej trwałą podstawą życia rodzinnego niż sztywne normy społeczne czy wspólnota
ekonomiczna (por. Sikorska, 2009b, s. 165).
Tym, co wyróżnia model rodziny, który zaczął się kształtować na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, są przede
wszystkim: postulowana równość członków rodziny, partnerstwo (założenie to dotyczy przede wszystkim
osób dorosłych, w mniejszym stopniu dzieci), zakładana wolność członków rodziny oraz przyznanie prawa
osobom tworzącym rodzinę, do bycia indywidualnościami (dotyczy to także dzieci). Relacje we współczesnej
rodzinie odtwarzają idee, które dominują w życiu politycznym: demokratyczność, liberalizm oraz
indywidualizm (ibidem, s. 150-151).

W kontekście decyzji prokreacyjnych trzeba zwrócić uwagę na konsekwencje pojawienia się
bardziej egalitarnych form życia rodzinnego. Prokreacja staje się jedynie jednym z motywów, dla
którego rozpoczyna się związek intymny, a nie głównym powodem, dla którego młodzi ludzie
decydują się na założenie rodziny. Co najmniej równie istotną motywacją by to zrobić może być,
według badaczek i badaczy życia rodzinnego, poszukiwanie miłości, spełnienia, zaspokojenia
potrzeb emocjonalnych. Te czynniki mogą stać nie tylko za wyborem partnera i rodzaju związku,
ale można przypuszczać, że mają one wpływ również na decyzje dotyczące rodzicielstwa.
Dziecko jest dla osób decydujących się na zostanie rodzicem bezcenne emocjonalnie
(por. Slany, 2002, s. 106).
Zmianom relacji wewnątrz rodzin towarzyszy zmiana oczekiwań względem ról kobiet i mężczyzn
(Slany, 2013b, s. 7). Przemiany w zakresie ról społecznych, które muszą nieuchronnie towarzyszyć
obserwowanym obecnie transformacjom instytucji społecznych, są kolejnym czynnikiem
potencjalnie skorelowanym z różnego rodzaju decyzjami prokreacyjnymi.
Podsumowując tę część pracy można stwierdzić, że trzy cechy współczesnego życia rodzinnego to
jego (1) plastyczność i płynność wynikające z (2) większego uzależniania go od wyborów jednostek
oraz (3) jego skupienie wokół realizacji funkcji emocjonalnej i dążenia do podtrzymywania
satysfakcjonujących relacji wewnątrzrodzinnych.

1.4.

Style życia i planowanie rodziny

Jeśli występujące w danym momencie historycznym formy rodziny muszą być kompatybilne ze
swoim otoczeniem społecznym i kulturowym, to jakie procesy zachodzące we współczesnych
społeczeństwach

są

powiązane

z

opisanymi

w

poprzednim

podrozdziale

cechami

charakterystycznymi rodzin w początkach XXI wieku? Nie będę w tym miejscu odpowiadał na to
istotne pytanie poprzez prezentację spójnego modelu teoretycznego. Chciałbym jedynie wskazać
najważniejsze wątki, które pojawiają się w pracach polskich badaczek i badaczy rodziny.
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Niezwykle cenne wydaje się stwierdzenie, że „procesy przemiany mają charakter długofalowy,
postępujący w sposób ciągły, nie pojawiają się w formie gwałtownego, pojedynczego skoku”
(Kwak, 1994, s. 5). Owe przemiany są kontynuacją zjawisk od dawna obecnych w kulturze
europejskiej. Ich wyjątkowość związana jest ze zwiększeniem ich rozmiaru, zasięgu
i intensywności. Procesy przemiany są współcześnie pogłębione i umocnione, gdyż zmieniły się dla
nich realia społeczne (ibidem, s. 6).
Współczesne przemiany życia rodzinnego i decyzje prokreacyjne podejmowane przez młodych
ludzi należy zatem rozpatrywać z szerszej perspektywy historycznej. Krystyna Slany (2002, s. 2425) zwraca uwagę na teorie odnoszące się do przemian społeczeństwa będące następstwem
koncepcji industrialnych. Według niej, teorie te opisują przeobrażenia na przynajmniej czterech
płaszczyznach: technologiczno-informacyjnej, ekonomicznej, społecznej, kulturowej. Autorka ta
szczególnie dużo miejsca poświęca upowszechnianiu się nowych typów wartości i przemianom
kulturowym. Według niej, dominującą cechą ponowoczesnego świata jest globalizacja kulturowa
(ibidem, s. 42- 46).
Zmiany w sferze kulturowej dają się obserwować w takich jej przejawach, jak: indywidualizm i hedonizm,
samorealizacja, sukces osobisty, otwartość, spadek kulturalnej aktywności, czas poświęcany na pracę,
konsumeryzm, symbole kultury masowej, powszechne posługiwanie się językiem angielskim. Generalnie
można stwierdzić, iż zmiany instytucjonalne, polityczne, ekonomiczne, technologiczne, kulturowospołeczne i demograficzne są ze sobą ściśle splecione i >>produkują<< nowy typ społeczeństwa, nowy typ
człowieka i nowe typy rodzin (ibidem, s. 48).

Następuje dowartościowanie postaw indywidualistycznych - związanych z jednostkową
sprawczością i autonomią. Te orientacje życiowe według wartości wydają się mieć niezależny
wpływ na przebieg przyszłych wyborów w cyklu życia, takich jak np. kohabitacja lub małżeństwo,
prokreacja w małżeństwie lub poza małżeństwem, czas i liczba urodzeń, separacja i rozwód (Slany,
2002, s. 62-63). Moim zdaniem, wpływ nowych rodzajów wartości na decyzje prokreacyjne jest
faktem, który w przekonujący sposób jest opisany w dostępnej literaturze naukowej. Jak zostało
to już zasygnalizowane wcześniej, jego kwestionowanie nie jest celem niniejszej pracy.
Pojęciem niezwykle często przywoływanym w kontekście współczesnych przemian życia
rodzinnego jest pojęcie indywidualizacji (por. Szlendak, 2010, s. 397). Jest ono także jednym
z kluczowych elementów modelu teoretycznego stworzonego w czasie prowadzonych przeze
mnie prac badawczych i analitycznych. Problematyka indywidualizacji pogłębiona zostanie
w rozdziale 2, jednak logika prowadzonej tu narracji wymaga tego, by już w tym miejscu wskazać
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dwa istotne zagadnienia z nią związane. Miały one istotny wpływ na kształtowanie wstępnego
modelu teoretycznego i wybór strategii badawczej.
Po pierwsze, jedną z konsekwencji indywidualizacji wydaje się być niezwykłe poszerzenie pola
jednostkowych wyborów życiowych. Często w tym kontekście przywoływane jest pojęcie stylów
życia (por. Giddens, 2007a, s. 113). W poprzednich epokach jednostkowe wybory były ograniczone
między innymi przez tradycję. Pewne ograniczenia występują i dziś, na przykład jednym z nich jest
położenie klasowe (por. Giles i in., 2009, s. 1225-1226). Współcześni młodzi ludzie napotykają
jednak ogromną różnorodność wartości i wzorów działania, które mogą włączać w obręb swojego
stylu życia. „W świecie zróżnicowanych możliwości stylów życia szczególnego znaczenia nabiera
strategiczne planowanie życia” (Giddens, 2007a, s. 118). Jednostki nie chcą dopuścić, by ich życiem
rządził przypadek bądź zewnętrzny przymus. Twierdzenia te wydają się bardzo atrakcyjne
z perspektywy formułowania wyjaśnień decyzji prokreacyjnych. Giddensowskie „planowanie
życia” musi zawierać w sobie kwestie związane z „planowaniem rodziny”. Przedmiotem badań
można zatem uczynić konkretne jednostkowe decyzje i plany życiowe, które mogą być
wiarygodnym źródłem danych na temat ambiwalencji postaw prokreacyjnych.
Z drugiej strony, socjologiczne wyjaśnienia muszą odwoływać się do szerszego kontekstu
społecznego. Indywidualizacja jest procesem przebiegającym i objawiającym się w różnych
wymiarach rzeczywistości. Powoduje to konieczność zachowania wysokiej świadomości
stosowanych metod i technik badawczych. Pomieszanie różnych wymiarów i porządków analizy
może powodować, że tam gdzie jedni będą widzieć egoizm jednostek bezwzględnie dążących do
odniesienia sukcesu zawodowego, inni dostrzegą osoby zniewolone przez okrutne wymogi rynku
pracy. Konieczne jest zachowanie ostrożności i staranności przy doborze wskaźników oraz
stawianie realistycznych celów w projektach badawczych. Podobnie jak niemożliwe jest
wyjaśnienie decyzji prokreacyjnych poprzez wskazanie relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy
pojedynczymi zmiennymi, tak problematyczna wydaje się realizacja projektu badawczego,
w którym za pomocą jednej techniki badawczej pokaże się oddziaływanie wszystkich
możliwych zmiennych.

1.5.

Teoria drugiego przejścia demograficznego

Teoria „drugiego przejścia demograficznego” należy do najbardziej wpływowych koncepcji
wyjaśniających współczesne przemiany małżeństwa i rodziny (Frątczak, 2003, s. 32-33; Kwak,
2014, s. 29-30; Slany, 2002, s. 67-68; Szlendak, 2010, s. 392-393; Szukalski, 2005, s. 108-109;
van de Kaa, 2002). Jej zaletą jest z pewnością podkreślanie wielowymiarowości obserwowanych
przemian. Jest ona także kompatybilna z wyjaśnieniami i analizami prezentowanymi w dalszej
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części niniejszej pracy. Główne założenia koncepcji „drugiego przejścia demograficznego” w trafny
i lapidarny sposób podsumowała Krystyna Slany (2002, s. 67-68), dlatego cytuję poniżej dłuższy
fragment jej książki Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie.
Twórcy tej popularnej teorii uważają, że Europa wkroczyła w nową fazę rozwoju demograficznego i początek
lat ‘60 rozpoczyna >>drugie przejście demograficzne<<, którego znamienną cechą jest wyraźna
>>rewolucja<< w sferze życia małżeńskiego i rodzinnego. Centralnym czynnikiem powodującym
dalekosiężne przemiany jest proces modernizacji (postmodernizacji - różne określenia), który analizowany
jest w kilku wymiarach: rozwoju ekonomicznego, kultury i postmaterialistycznych wartości. Proces rozpoczął
się w krajach najbardziej rozwiniętych, gdzie zaobserwowano zwrot od wartości materialistycznych do
postmaterialistycznych, orientujących się na indywidualizację życia, co z kolei prowadziło do osłabienia
zaangażowania w wartości związane z rodziną tradycyjną i wysoką płodnością. W koncepcji tej wykorzystuje
się dla wyjaśnienia zmian w rodzinie i płodności: 1) teorie idealizacyjne, odwołujące się do czynników
kulturowych i historycznych, etnicznych, religijnych; 2) koncepcje społecznej zmiany systemu płci (gender
system) ukazujące przemiany w sytuacji kobiet (wzrost inwestycji w kobiece >>zasoby społeczne<< edukacja, praca zawodowa, niezależność) i relacjach między płciami; 3) teorie instytucjonalne, wskazujące
na znaczenie instytucji w transformacji rodziny i zachowań prokreacyjnych (rynek mieszkań, pomoc rodzinie
ze strony państwa, pomoc pracującym kobietom, rynek pracy). Kryzys instytucji odbija się negatywnie na
formowaniu małżeństwa i posiadaniu dzieci.

Dirk van de Kaa (2002, s. 23) wskazuje nieco inne, niż określone w powyższym cytacie, wymiary
zmiany społecznej, która według niego jest głęboką przyczyną przejścia demograficznego. Oprócz
wymiaru kulturowego, wymienia on również wymiar technologiczny oraz społeczny (łączący
w sobie przemiany ekonomiczne i strukturalne).
Teoria drugiego przejścia demograficznego dobrze radzi sobie z problemem, który pojawia się
w pracach autorów zajmujących się decyzjami prokracyjnymi, czy też, na poziomie bardziej
ogólnym, kwestią indywidualizacji. Problem ten dotyczy powiązania zjawisk zachodzących na
poziomie jednostkowym ze zjawiskami zachodzącymi na poziomie społecznym. Współczesne
dowartościowanie jednostek i przekazanie im coraz większych kompetencji w zakresie
podejmowania rozmaitych istotnych decyzji wydaje się wieszczyć nadejście epoki społeczeństwa
zatomizowanego (por. Szlendak, 2010, s. 397), złożonego z indywiduów, w którym na znaczeniu
traci wymiar społeczny, a coraz istotniejszy staje się wymiar subiektywnych procesów na poziomie
jednostkowym (Dziuban, 2013, s. 21-23). Zjawiska demograficzne obserwowane na poziomie
makro są efektem tysięcy wyborów podejmowanych przez jednostki na poziomie mikro. Mogą
one zatem wydawać się zagadnieniem, które można wyjaśniać w ramach paradygmatu
„zindywidualizowanego społeczeństwa”. Nie zgadzam się jednak z takim twierdzeniem.
Obserwowane współcześnie przemiany wcale nie oznaczają końca społeczeństwa czy końca
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wspólnotowości (por. ibidem, s. 381-382). Dla socjologa i antropologa społecznego oczywiste jest,
że decyzje prokreacyjne nie są całkowicie autonomiczne i zupełnie pozbawione wpływu otoczenia
społecznego. Nawet jeśli przyjąć, że jednostki decydują o prokreacji samodzielnie i kierują się
egoistycznymi motywacjami, ponieważ są owładnięte indywidualistycznymi wartościami, to i tak
trzeba przyznać, że owe systemy wartości są społecznie konstruowane, a jednostka musi przejść
proces socjalizacji, który pozwoli jej dane normy zinternalizować (por. Berger i Luckman, 2010).
Jest to oczywiście uproszczony sposób argumentowania, który pełni tu jedynie rolę przykładu.
Niezależnie od niego, wydaje się, że wielowymiarowość przemian podkreślana w teorii drugiego
przejścia

demograficznego

wskazuje,

że

ponadjednostkowych

uwarunkowań

decyzji

prokreacyjnych należy oczekiwać także w innych wymiarach rzeczywistości niż ten związany
z przemianami systemów wartości. Omawiana tutaj koncepcja jest zatem dobrym punktem
wyjścia do poszukiwania powiązań decyzji prokreacyjnych z szerszym kontekstem kulturowym.

1.6.

Wstępny model teoretyczny

Zaprezentowany powyżej, skrótowy przegląd literatury dotyczącej przemian życia rodzinnego
i decyzji prokreacyjnych w Polsce pokazuje, że zagadnienia te były już wielokrotnie podejmowane
przez wybitnych badaczy i badaczki. Ich bogaty dorobek nie mógł zostać zignorowany. Fakt ten
rodził w początkowym etapie moich badań dwie konsekwencje. Po pierwsze, należało rozważyć
zasadność podejmowania kolejnego projektu badawczego wpisującego się w obszar przemian
życia rodzinnego. Krok taki byłby uzasadniony jedynie w przypadku stwierdzenia możliwości
uzupełnienia lub zaktualizowania ustaleń innych badaczy. Na wstępnym etapie badań należało
zatem stwierdzić, czy wcześniejsze projekty pozostawiły ścieżki, którymi mogę podążyć.
Drugą konsekwencją istnienia bogatej literatury przedmiotu była niemożność realizacji badań
eksploracyjnych w czystej postaci. Już na ich początkowym etapie dostępnych było zbyt wiele
koncepcji i pojęć uwrażliwiających, by możliwe było stworzenie nowego modelu teoretycznego
jedynie w oparciu o kategorie stworzone w czasie prac terenowych (por. Babbie, 2004, s. 111112). Co więcej, owe wstępne założenia i intuicje miały wpływ na kształt ostatecznie przyjętej
strategii badawczej i kwestią rzetelności naukowej jest otwarte przyznanie się do tego. Trudno
oczywiście w badaniach jakościowych wyeliminować element eksploracji. W przypadku
opisywanego tu projektu badawczego miał on również istotne znaczenie, ponieważ przyjęta
strategia badawcza nie zakładała weryfikacji hipotez postawionych na podstawie z góry
określonego modelu teoretycznego. Wstępne założenia sformułowane na podstawie analizy
literatury przedmiotu były ciągle modyfikowane pod wpływem efektów badań terenowych, które
były realizowane w kilku etapach. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 3.
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Poniżej, w syntetycznej formie podsumowania najważniejszych wątków zawartych we wstępie
oraz rozdziale 1, przedstawione zostały owe wstępne założenia.
Na podstawie analizy literatury przedmiotu zidentyfikowałem kilka problemów, które miały wpływ
na określenie celów badania:
1.

Wprowadzenie w Polsce gospodarki wolnorynkowej, towarzyszące temu przemiany
polityczne oraz transformacje w sferze systemów wartości miały znaczący wpływ na
przemiany życia rodzinnego i decyzje prokreacyjne. Zasadne wydawało się jednak podjęcie
nowych badań obejmujących analizę doświadczeń osób, które swoje decyzje prokreacyjne
podejmowały na przełomie wieków i w kolejnych latach. Z uwagi na fakt, że systematyczny
spadek dzietności obserwuje się w Polsce od połowy lat 80. XX wieku, można te osoby
utożsamiać z pokoleniem, które dorastało w okresie po transformacji ustrojowej. Nie mamy
zatem już do czynienia z gwałtowną zmianą trendu w płodności, jak to było w przypadku
pokolenia ich rodziców, ale raczej z jego kontynuacją i pogłębieniem. Stwarza to nowy
kontekst dla decyzji prokreacyjnych i powoduje, że godnym zainteresowania przedmiotem
badań stają się doświadczenia młodych Polek i Polaków, których okres dorastania i wczesna
młodość przebiegały w całości po roku 1989.

2.

Jakościowe projekty badawcze dotyczące przemian życia rodzinnego skupiają się na badaniu
sytuacji

i

doświadczeń

osób,

których

można

uznać

za

awangardę

procesów

indywidualizacyjnych, np. osób żyjących w pojedynkę, osób bezdzietnych z wyboru,
przedstawicieli wielkomiejskiej klasy średniej (por. Dziuban, 2013, s. 383; Urbańska, 2015,
s. 11). Wielu autorów skupia się ponadto na badaniu przemian sytuacji i biografii kobiet (np.
Morell, 1993). Obiecującym poznawczo zabiegiem wydawało się zatem podjęcie próby badań
jakościowych zakładających analizę odmiennych przypadków - osób o różnej płci, orientacji
seksualnej, wykształceniu, miejscu zamieszkania, posiadających i nieposiadających dzieci.
Więcej na ten temat piszę w rozdziale 3, w podrozdziale „Dobór próby”.
3.

Obszarem dobrze udokumentowanym w literaturze przedmiotu są przemiany w systemach
wartości. Badania ich dotyczące można traktować jako źródła wiedzy o kulturowym wymiarze
indywidualizacji. Wydaje się, że ich wyniki nie w pełni wyjaśniają zjawisko ambiwalencji
postaw prokreacyjnych. Na decyzje życiowe młodych ludzi wpływ mają także czynniki, które
można wstępnie określić jako „społeczne” lub „strukturalne”.

4.

Cennych danych dotyczących strukturalnych determinant decyzji prokreacyjnych dostarczają
wyniki badań ilościowych. Widoczna jest jednak potrzeba ich pogłębienia za pomocą analiz
jakościowych, ponieważ wyjaśnienia oparte na prostych zależnościach przyczynowo-
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skutkowych (np. wpływ wykształcenia na liczbę posiadanych dzieci) nie w pełni oddają
poziom skomplikowania rzeczywistości społecznej.
5.

Przemiany w różnych sferach życia społecznego współwystępują ze sobą, dlatego wyjaśnienia
formułowane przez badaczy posługujących się różnymi paradygmatami badawczymi nie
muszą wykluczać się wzajemnie. Warto podejmować próby projektowania badań
zmierzających do zbierania danych komplementarnych z wynikami wcześniejszych analiz.

6.

Badania jakościowe dotyczące przemian życia rodzinnego w Polsce (np. Mizielińska i in., 2017)
czy też, w ogólniejszym ujęciu, procesów indywidualizacji (np. Dziuban, 2013) są często
prowadzone w duchu paradygmatu socjologii interpretatywnej. Zastosowanie innego
podejścia do badania planów życiowych i decyzji prokreacyjnych dawało nadzieję na opis
nowych czynników je warunkujących. Z tego względu już na wstępnym etapie prac podjąłem
decyzję o realizacji badań w oparciu o strategię właściwą dla badań biograficznych
prowadzonych w paradygmacie realistycznym. Więcej informacji na ten temat znajduje się
w rozdziale 3.

7.

Kwestie związane ze zjawiskami demograficznymi zachodzącymi w Polsce są od lat istotnym
elementem debaty publicznej. Jak próbowałem pokazać to we wstępie do niniejszej pracy,
pomiędzy badaniami naukowymi, a publicystyką i obiegowymi opiniami nie istnieje żadna
nieprzepuszczalna bariera. Z tego względu istnieje ryzyko zbanalizowania wyników prac
badawczych, zwłaszcza w przypadku opierania ich na analizie opinii respondentów. Konieczne
jest zatem projektowanie badań, które pozwolą na wnioskowanie na temat obiektywnie
zachodzących procesów. To przekonanie bardzo dobrze współgra z realistycznym podejściem
do badań biograficznych.

Na wstępny model teoretyczny złożyły się następujące stwierdzenia:
1. W Polsce występuje „ambiwalencja postaw prokreacyjnych”, która manifestuje się
w rozbieżności pomiędzy deklarowanymi wartościami i planami życiowymi młodych
Polaków, a faktycznie podejmowanymi przez nich działaniami.
2. Na decyzje prokreacyjne wpływa bardzo wiele czynników. Z tego powodu możliwe są
różne ich wytłumaczenia, z których każde jest prawdziwe. Niemożliwe jest za to
stworzenie projektu naukowego, ani tym bardziej sformułowanie wytłumaczenia
zdroworozsądkowego, które w pełni wyjaśniłyby ten fenomen.
3. Życie rodzinne w krajach Zachodu przechodzi w ostatnich dziesięcioleciach istotne
przemiany ilościowe i jakościowe. Przemiany dotyczące zachowań prokreacyjnych
w Polsce wpisują się w kontekst szerszych transformacji życia społecznego, które
obserwowane są w skali globalnej.
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4. Rodzina (życie rodzinne) rozumiana jako instytucja społeczna nie zanika, ale staje się
bardziej zróżnicowana i złożona, gdyż adaptuje się do zmieniających się warunków życia
społecznego.
5. Upowszechnianie się nowych rodzajów wartości jest trafnym wyjaśnieniem niektórych
zagadnień związanych z przemianami życia rodzinnego. Transformacjom systemów
wartości towarzyszą jednak zmiany strukturalne w łonie społeczeństwa nowoczesnego.
Jest to obszar, w którym należy poszukiwać dodatkowych czynników warunkujących
jednostkowe wybory dotyczące rodzicielstwa.
6. Wiele prac dotyczących przemian współczesnych społeczeństw posługuje się pojęciem
indywidualizacji. Jedną z jej konsekwencji jest poszerzenie pola jednostkowych wyborów
życiowych. Powoduje to, że ludzie zyskali możliwość planowania swojego życia. Nie jest
ono już wyznaczane przez przypadek i zewnętrzne przymusy. Rodzicielstwo jest
współcześnie prawie zawsze efektem przemyślanych i świadomych decyzji, które wpisują
się w realizację planu życiowego. Na potrzeby przeprowadzonych badań decyzje
prokreacyjne zostały zdefiniowane jako wszelkie świadome, przemyślane postanowienia
jednostek dotyczące podejmowania bądź unikania podejmowania działań zmierzających
do posiadania potomstwa.
7. Decyzje prokreacyjne są istotnym elementem planów życiowych młodych ludzi. Mogą one
być rozpatrywane jako wyraz dążenia jednostek do praktykowania przez siebie wybranego
stylu życia.
8. Dla socjologa oczywiste jest, że nie są to decyzje zupełnie autonomiczne i pozbawione
wpływu otoczenia społecznego (por. Lipiec, 2003, s. 16). Wielowymiarowość jego
przemian powoduje, że ponadjednostkowych uwarunkowań decyzji prokreacyjnych
należy szukać także w innych wymiarach rzeczywistości niż ten związany z przemianami
systemów wartości.
9. Analiza jednostkowych biografii może pozwolić na opisanie sposobów, w jakie młodzi
ludzie tworzą i realizują swoje plany życiowe. Możliwe jest określenie miejsca decyzji
prokreacyjnych w obrębie tych planów. Problemem badawczym mogą tu być zarówno
procesy

zachodzące

na poziomie

subiektywnym

(np.

konstruowanie

narracji

tożsamościowej) oraz zjawiska obiektywne, niezależne od jednostki (np. wpływ systemów
wartości).
Powyższe twierdzenia stanowiły punkt wyjścia przeprowadzonych przeze mnie analiz, a część
z nich została utrzymana w mocy pod wpływem wyników tych prac. Wyjaśnienie decyzji
prokreacyjnych, które jest nie tylko opisem doświadczeń grupy badanych osób, wymagało jednak
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powiązania ich z teorią socjologiczną oraz dorobkiem antropologii społecznej na bardziej
fundamentalnym poziomie. Analiza biografii pozwoliła na uwypuklenie pewnych wątków
dostępnych w już istniejących koncepcjach, które okazały się być szczególnie istotne w kontekście
decyzji prokreacyjnych współczesnych młodych Polaków i Polek. Przykładem takiej zmiany
dokonanej pod wpływem zrealizowanych wywiadów było zwrócenie uwagi na kwestię
standaryzacji

jednostkowych

biografii,

kosztem

wyjaśnień

koncentrujących

się

na

problematyce wyboru stylów życia. Efekty tych prac zostały zaprezentowane w rozdziale 2.
W rozdziałach 4, 5 i 6 prezentowane są z kolei bardziej szczegółowe ustalenia związane
bezpośrednio z wyborami odnośnie rodzicielstwa.
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Rozdział 2. Druga nowoczesność - ciągłość i zmiana
Przedstawione w rozdziale 1 transformacje życia rodzinnego nie są wyizolowanymi zjawiskami.
Wpisują się one w szersze procesy przemian, które w ostatnich dziesięcioleciach stały się
przedmiotem niezliczonych opracowań. Zmiany te stały się na Zachodzie odczuwalne w ostatnich
dekadach XX wieku (Marody, 2014, s. 76). Zaczęto wówczas obserwować przemiany państw
narodowych, przejawiające się w kryzysie państwa opiekuńczego. Globalizacja spowodowała, że
coraz większa liczba spraw przestała podlegać jurysdykcji państw i została przekazana
organizacjom ponadnarodowym (Beck, 2005, s. 23). Z drugiej strony, spod władzy państwa
narodowego wyswobadzają się jego mieszkańcy. W sposób niezwykły zwiększyła się wolność
jednostek. Zmniejszenie się wpływu państwa na życie obywateli nastąpiło w szczególny sposób
w dawnych krajach tak zwanej demokracji ludowej (Cobel-Tokarska, 2014, s. 22-37). Wielu
badaczy wskazuje tu przede wszystkim na zmianę sytuacji kobiet, które dzięki wejściu na rynek
pracy, uzyskały większy wpływ na życie publiczne (Witkowska, 2013, s. 27-29). Praca kobiet
uważana jest także za jeden z czynników, które w znaczący sposób wpłynęły na życie rodzinne
i ściśle powiązały je z rynkiem pracy. Zachodząca na szeroką skalę aktywizacja zawodowa kobiet
nie była jednak jedynym zjawiskiem, które znacząco wpłynęło na zmianę sytuacji na rynku pracy.
Jego liberalizacja skutkowała pojawieniem się elastycznych form zatrudnienia, które pozbawiły
stabilnej pracy miliony osób i wymusiły zwiększenie ich mobilności (Gajdziński, 2014, s. 56-58).
Jednocześnie społeczeństwo przełomu wieków jest opisywane jako podporządkowane
galopującej hiperkonsumpcji (por. Romaniszyn, 2011, s. 16-25). Konsumowanie stało się
sposobem manifestowania swojej jednostkowej odrębności i wolności. Posiadane dobra oraz
sposób ich konsumowania wydają się być istotnymi wyznacznikami pozycji społecznej, która
utożsamiana bywa obecnie z praktykowanym przez daną jednostkę stylem życia (por. Żuchowska,
2011, s. 113-114). Konsumpcjonizm dotyczy zatem nie tylko pochłaniania coraz większej liczby
towarów. Jego logika opanowuje kulturowe doświadczenia człowieka. Na znaczeniu traci tradycja,
a zastąpił ją supermarket kultury. Jednostka może wybierać te spośród wielu dostępnych
elementów kulturowych, które uznaje za najbardziej odpowiednie dla siebie (Szlendak, 2004, s. 8).
W ogóle społeczeństwa zachodnie wydają się w coraz większym stopniu skupiać na produkowaniu
idei, wiedzy, nowych technologii (Dobrowolski, 2005, s. 23-28). Powoduje to, że ulegają
transformacji - dawne społeczeństwa przemysłowe wchodzą w postindustrialny etap rozwoju
(Wątroba, 2002, s. 285-297). Przewagę konkurencyjną zapewnia posiadanie najlepszych
i najświeższych informacji, a ich przekazywanie umożliwiają na bezprecedensową skalę nowe
środki komunikacji. Nowe technologie w istotny sposób transformują życie ludzkie. Banalnym
przykładem oddziaływaniem nowych środków komunikacji na codzienność są zmiany, jakie
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dokonały się pod wpływem telefonu komórkowego (Sztompka, 2012, s. 83-84). Globalizacja jest
także w inny sposób związana z powstawaniem społeczeństw postindustrialnych - w momencie
gdy w jednych miejscach produkcja przemysłowa zanika, w innych rozwija się na niewyobrażalną
skalę. Procesy te sprzyjają powstawaniu globalnych nierówności. Hiperkonsumpcja na Zachodzie
możliwa jest dzięki pracy ludzi w odległych zakątkach świata (por. Klein, 2004). Przykładem tego
jest fakt, że najbardziej szkodliwe i degradujące środowisko naturalne zakłady przemysłowe
powstają w słabiej rozwiniętych regionach świata. Jednocześnie jednak oczekuje się by kraje
rozwijające solidarnie z dawnymi krajami przemysłowymi włączały się w walkę z globalnym
ociepleniem (Klein, 2016, s. 8-28). Niektórzy wiążą nadzieję na poprawę sytuacji z dalszym
rozwojem techniki. Być może wkrótce roboty będą w stanie zastąpić ludzi przy wykonywaniu
najbardziej niebezpiecznych prac, a odnawialne źródła energii pozwolą na ograniczenie emisji
szkodliwych substancji. Z drugiej strony, jak zostało to zasygnalizowane w rozdziale 1, rozwój
biotechnologii rodzi obawy związane z inżynierią genetyczną i ingerencją w ludzki genom. Może
ona potencjalnie doprowadzić do ziszczenia się wizji społeczeństwa znanej z antyutopii Aldousa
Huxleya Nowy wspaniały świat (2002), w którym struktura społeczna jest oparta na różnicy
genetycznej, a ludzie przynależący do poszczególnych klas społecznych produkowani
są w fabrykach nadzorowanych przez autorytarną władzę.
Powyższy opis zmian obserwowanych w ostatnich czterech dekadach jest w zamierzony sposób
chaotyczny i z pewnością niewyczerpujący. Moim celem było tu jednak uchwycenie ducha epoki,
która wydaje się być pozbawiona wyraźnych konturów, wielowątkowa, płynna i podlegająca
przemianom, których kierunek nie jest znany. Współczesny świat jawi się jako plątanina różnych
procesów, między którymi istnieje skomplikowana i trudno uchwytna sieć powiązań. Każde
wymienione powyżej zjawisko z osobna domaga się opisania i wyjaśnienia. Te nowe fenomeny
prowokują tworzenie nowych pojęć i teorii (Krzychała, 2007, s. 17). Jest to paradoksalne wyzwanie
dla socjologii - nauki, która poszukując prawidłowości rządzących życiem społecznym produkuje
wiedzę przyczyniającą się do jego jeszcze większej komplikacji (Giddens, 2008, s. 48). Za rosnącą
złożonością i poziomem skomplikowania życia społecznego podąża zatem złożoność pojęć
i koncepcji, która powoduje, że poczucie zmiany staje się jeszcze powszechniejsze
(Marody, 2014, s. 36-37).
Nauki społeczne dysponują obecnie dużą liczbą terminów, których definienda składają się ze słowa
„społeczeństwo” i określającego go epitetu. Dla przykładu można wspomnieć tylko niektóre z nich:



społeczeństwo ponowoczesne (Bauman, 2012),



społeczeństwo postindustrialne (Bell, 1975),
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społeczeństwo ryzyka (Beck 2002; Beck, 2012),



społeczeństwo sieci (Castells, 2007, Stadler, 2012),



społeczeństwo globalne (McKeil, 2017),



społeczeństwo informacyjne (Burke, 2016),



społeczeństwo konsumpcyjne (Baudrillard, 2006; Rogoziecki, 2015),



społeczeństwo doznań (Sieradzki, 2007),



społeczeństwo czasu wolnego (Czubocha i Rejman, 2015),



społeczeństwo wywiadu (Atkinson i Silverman, 1997, s. 304-325; Dziuban, 2013, s. 38).

Twórcy tych pojęć wykazywali różne ambicje. Niektórzy z nich dążyli do opisu pewnego wycinka
rzeczywistości, który jednak jest na tyle istotny, iż dzięki temu możliwe jest scharakteryzowanie
kluczowych aspektów decydujących o kształcie współczesnego życia społecznego. Według innych,
wybrany aspekt rzeczywistości społecznej jest na tyle znaczący, że przez odniesienie do niego
możliwe jest powiązanie ze sobą i wytłumaczenie przemian we wszystkich opisanych powyżej
obszarach (Marody, 2014, s. 76).
Wybór określonej koncepcji oraz posługiwanie się poszczególnymi pojęciami dodatkowo utrudnia
fakt, że wraz z ich upowszechnianiem pojawiają się ich kolejne uszczegółowienia oraz definicje.
Przykładem może być tu termin „społeczeństwo konsumpcyjne”, którego ujęcie prezentowane
przez Georga Ritzera różni się zakresowo od sposobu przedstawienia go przez Zygmunta Baumana
(por. Iwasiński, 2015). Ten pierwszy w książce Magiczny świat konsumpcji wąsko definiuje
swoje zadanie: „Nie jest to praca na temat teorii ponowoczesnej, ani żadnej innej. Jej celem jest
lepsze poznanie nowych środków konsumpcji, do czego posłużą skuteczne narzędzia teoretyczne
różnego pochodzenia” (Ritzer, 2012, s. 133). Z kolei w twórczości Baumana (2007, s. 130-131),
pojęcie społeczeństwa konsumpcyjnego jest jednoznacznie związane z płynną nowoczesnością
i wpisuje się w bardziej kompleksowy opis przemian zachodzących we współczesnym świecie
społecznym (Iwasiński, 2015, s. 4).
Odmienne sposoby rozumienia tych samych pojęć przez różnych badaczy i teoretyków nie są
jedynym problemem związanym z różnymi określeniami współczesnego społeczeństwa. Często są
one błędnie traktowane jako synonimy i używane zamiennie, chociaż w rzeczywistości odnoszą się
one do różnych wymiarów analizy. Łatwo prześledzić to na przykładzie pojęć „społeczeństwo
postindustrialne” i „społeczeństwo ponowoczesne”. Desygnatem pierwszego z nich są zmieniające
się sposoby produkcji. Ich analiza pozwala na wpisanie współczesnego społeczeństwa w ciąg:
społeczeństwo rolnicze - przemysłowe - poprzemysłowe. Z kolei pojęcie społeczeństwa
ponowoczesnego odnosi się raczej do przemian dokonujących się wewnątrz nowoczesnego typu
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organizacji życia społecznego (Marody, 2014, s. 54). Za Giddensem (2008, s. 1-5) można wpisać je
w ciąg: społeczeństwo tradycyjne - nowoczesne - ponowoczesne.
Wielość koncepcji i pojęć dostarczyła licznych trudności w czasie konstruowania opisanego
w niniejszej rozprawie modelu teoretycznego. Punktem wyjścia do jego stworzenia były
przedstawione w rozdziale 1 podejścia wskazujące na przemiany życia rodzinnego oraz przyjęte
na ich podstawie rozumienie „decyzji prokreacyjnych”. Jest ono dodatkowo zakorzenione
w funkcjonalno-strukturalnym rozumieniu kultury zaczerpniętym z dorobku antropologii
społecznej, które stanowi fundament modelu teoretycznego. W trakcie zbierania materiału
empirycznego widoczna stała się potrzeba oparcia analiz na jakiejś ogólnej wizji społeczeństwa,
odwołania się do najbardziej fundamentalnych założeń odnośnie natury życia społecznego.
Potrzebna była klamra spinająca różne obserwacje oraz podstawa, na której mogłyby być stawiane
kolejne bardziej szczegółowe twierdzenia. Tej ogólnej ramy dostarczyły prace Mirosławy Marody,
a w szczególności książki Jednostka po nowoczesności (2014) oraz Przemiany więzi społecznych
(2004, współautorka Anna Giza-Poleszczuk). Na tej podstawie osadzone jest drugie piętro modelu
teoretycznego, które jest wyborem elementów znanych z pism autorów kojarzonych z teorią
modernizacji refleksyjnej oraz tez postawionych na podstawie badań własnych. W dalszej części
tego rozdziału przedstawione zostaną elementy modelu teoretycznego, które są istotne dla
zrozumienia wyników zaprezentowanych w rozdziałach empirycznych.

2.1.

Przemiany form uspołecznienia

Mirosława Marody swoje rozważania zawarte

w Jednostce po nowoczesności rozpoczyna

od postawienia pytania o pojęcia „jednostki” i „społeczeństwa”. Punktem wyjścia jej wywodu jest
pozornie banalne stwierdzenie, że życie ludzkie jest uspołecznione. Nieustanna kooperacja
jednostek umożliwia podtrzymywanie formy uspołecznienia - społeczeństwa. Uspołecznienie jest
przez nią rozumiane jako dostosowanie członków społeczeństwa do jego warunków
umożliwiające odtwarzanie porządku społecznego na poziomie indywidualnych zachowań
(Marody, 2014, s. 170). W podobny sposób wypowiada się Anna Giza-Poleszczuk (2005, s. 76):
Uspołecznienie wyrasta z relacji współzależności działań. Oznacza to nie tylko fakt, że efekt jednostkowego
działania zostaje uzależniony od efektu działań innych osób, ale również – a może przede wszystkim – że ich
działania tworzą układ: składają się w całość dając efekt, który nie jest prostą sumą pojedynczych działań,
ale wypadkową (złożeniem) relacji między nimi.

Innym

wpływowym

autorem,

który

wiąże

istnienie

dynamicznie

ujmowanego

systemu społecznego z działaniami i wyborami podejmowanymi przez jego uczestników jest
Piotr Sztompka (2005, s. 24-27 i 191).
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Mirosława Marody stwierdza, że jednostki ludzkie mają wrodzone predyspozycje do
uspołecznienia i stawania się członkami społeczeństwa. Jej poglądy są tu zbieżne z twierdzeniami
Bergera i Luckmana prezentowanymi w Społecznym tworzeniu rzeczywistości (2010).
Na podstawowy model uspołecznienia składają się według polskiej socjolożki trzy elementy:
techniki życia, specyficzne rozumienie „my” (a co za tym idzie także „ja”) oraz podzielana
wiedza. Przemiany tych elementów wyznaczają odrębne formy organizacji życia społecznego odrębne typy społeczeństw (Marody, 2014, s. 226).
Podążając dalej śladem wywodu Mirosławy Marody i Piotra Sztompki należy stwierdzić, że błędne
jest myślenie w kategoriach autonomicznej jednostki i zewnętrznego, ogarniającego ją
społeczeństwa. To, co społeczne i to, co jednostkowe jest pochodną procesów napędzanych
działaniami ludzi je tworzących, które są z jednej strony warunkowane przez powiązania między
poszczególnymi osobnikami, a z drugiej strony przez oddziaływania między nimi, a wytwarzanym
poprzez ich wcześniejsze działania środowiskiem społecznym (por. Burzyński, 2008, s. 100-101;
Sztompka, 2005, s. 191 i 199-201). Życie społeczne ma charakter relacyjny, co pozwala uchwycić
pojęcie więzi społecznej, które może być traktowane jako podstawowa kategoria analizy
socjologicznej. Więź nie oznacza stanu psychicznego jednostki, nie jest też własnością
społeczeństwa. Więź należy rozumieć jako relację między jednostkami, która zachodzi
w odniesieniu do specyficznego kontekstu, wyznaczanego przez wcześniej stworzony układ
społeczny. Więź wytwarzana jest zatem dzięki procesom uspołecznienia. Jednostka
i społeczeństwo nie „warunkują” się nawzajem, ale są pojęciami opisującymi regularności
wynikające z dominującej w danym czasie formy uspołecznienia (Marody, 2014, s. 33-34).
Twierdzenia dotyczące relacyjnego charakteru życia społecznego oraz tworzenia więzi
społecznych w ramach określonego układu społecznego stanowią bardzo ważny element
opisywanego tu modelu teoretycznego. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie są one w pełni
zgodne ze stanowiskiem teoretyków modernizacji refleksyjnej, których poglądy będą przytaczane
na kolejnych stronach. Przykładowo, Mirosława Marody (2014, s. 30-31) wskazuje na
rozumowanie Anthony’ego Giddensa (Giddens, 2003, s. 65; Turner, 2005, s. 579), który opisuje
oddziaływania między jednostką a społeczeństwem jako sekwencję odziaływań jednostka →
społeczeństwo → jednostka → społeczeństwo itd. Podobny sposób myślenia jest obecny także
u Urlicha Becka i Elisabeth Beck-Gernsheim (2002, s. 12). „Sekwencyjne” ujęcie oddziaływań
pomiędzy jednostkami a kontekstem społecznym jest zazwyczaj automatycznie przejmowane
przez zwolenników teorii modernizacji refleksyjnej (np. Krzychała, 2007, s. 74).
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Traktowanie pojęcia więzi jako podstawy analizy socjologicznej powoduje, że nie można
o przemianach form uspołecznienia myśleć w kategoriach uwalniania jednostek spod wpływu
społeczeństwa ani też w kategoriach społeczeństwa jako prostej sumy działań jednostek, które
zmienia pod wpływem ich decyzji (por. Marody, 2000, s. 25-32). Możliwe jest jednak opisywanie
przemian relacji między jednostkami oraz kontekstu kulturowego, w którym one zachodzą.
To właśnie ów kontekst oraz jego wpływ na decyzje prokreacyjne są głównymi przedmiotami
zainteresowania w niniejszej rozprawie.
Teoria modernizacji refleksyjnej zawiera bardzo wiele trafnych spostrzeżeń na temat charakteru
obserwowanych

współcześnie

przemian

kulturowych,

zwłaszcza

w

ich

wymiarze

instytucjonalnym. Skupienie uwagi bądź to na zmianach instytucjonalnych bądź też na
„uwalnianiu” jednostek spod wpływu instytucji powoduje jednak, że stale obecne było w niej
pytanie o przyszłość społeczeństwa, o to czy wspólnotowość jest możliwa w sytuacji, gdy coraz
więcej zależy od decyzji jednostek (por. Dziuban, 2013, s.381-383). Przyjęcie perspektywy
przemian więzi społecznych w zasadzie unieważnia to pytanie i pozwala skupić się na samych
przemianach form uspołecznienia.
Przejęty od Mirosławy Marody sposób konceptualizacji „jednostki” i „społeczeństwa” jest w moim
odczuciu pożyteczną korektą teorii modernizacji refleksyjnej. Uważam, że nie unieważnia ona
bardziej szczegółowych twierdzeń w niej zawartych. Jej czołowi przedstawiciele, Urlich Beck,
Anthony Giddens i Scott Lash, w wielu miejscach trafnie opisali przemiany życia społecznego,
z którymi mamy do czynienia w ostatnich dekadach. Niezadowalająco poradzili sobie jednak
z wyjaśnieniem zależności pomiędzy jednostkowymi decyzjami a zmianami kontekstu
kulturowego. Teoria modernizacji refleksyjnej z jednej strony kreśli wizję jednostki wyzwalającej
się spod wpływu tradycji oraz potężnych nowoczesnych instytucji, podczas gdy z drugiej wskazuje
na poważne ograniczenia strukturalne, które w swej rzekomej wolności napotykają ludzie.
Porzucenie myślenia w kategoriach relacji przyczynowo-skutkowej pomiędzy poziomem
jednostkowym

a społecznym

(czy

też

odwrotnie,

pomiędzy

poziomem

społecznym

a jednostkowym) pozwala lepiej zrozumieć charakter przemian życia społecznego, które są
badane przez socjologów od samego zarania tej dyscypliny nauki.
Wracając do tematu przemian form uspołecznienia ludzkich działań, należy wskazać, że Mirosława
Marody konceptualizuje uspołecznienie w sposób procesualny. Oznacza to, że życie społeczne
złożone jest jednocześnie z elementów ciągłości i elementów zmiany. Innymi słowy, każda forma
uspołecznienia w momencie wykrystalizowania się zawiera w sobie zalążki procesów, które
ją unicestwią (Marody, 2014, s. 57). Przechodzenie od jednej formy uspołecznienia do drugiej
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to rozciągnięty w czasie proces, w trakcie którego elementy ciągłości i zmiany przeplatają się ze
sobą, a stare formy uspołecznienia koegzystują z nowymi (ibidem, s. 116-7). Temu przechodzeniu
towarzyszy stan anomii doświadczany jako kryzys podstawowych instytucji społecznych, które
przestają dostarczać jednoznacznych ram dla jednostkowych poczynań.
W kontekście powyższego konieczne jest postawienie pytania: czy mamy obecnie do czynienia
z przejściem formacyjnym, którego częścią są przemiany życia rodzinnego? Odpowiedź na to
pytanie jest niezwykle trudna, ponieważ wymaga stwierdzenia, czy czynniki zmiany zaczynają
dominować nad elementami ciągłości. Zarówno Marody, jak i propagatorzy teorii modernizacji
refleksyjnej swą analizę tego problemu rozpoczynają od charakterystyki wcześniejszych, czy też
odchodzących w przeszłość form uspołecznienia. Takie podejście jest uzasadnione z punktu
widzenia przyjętego rozumienia procesów przemian form uspołecznienia, zakładającego
współwystępowanie elementów ciągłości i zmiany. Jednak zanim podążę ich śladem muszę
poczynić jeszcze jedną uwagę odnośnie mojego sposobu posługiwania się koncepcją
modernizacji refleksyjnej.
Teoria modernizacji refleksyjnej nie jest jednym, spójnym systemem teoretycznym, a pomiędzy
twierdzeniami Urlicha Becka, Anthony’ego Giddensa i Scotta Lasha występują różnice. Dowodzi
tego napisana przez nich wspólnie książka Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka
w porządku społecznym nowoczesności (Beck, Giddens i Lash, 2009), w której zamieszczona
została część polemiczna stanowiąca swoisty protokół rozbieżności pomiędzy stanowiskami tych
trzech socjologów. Jako przykład takiej kontrowersji w obrębie omawianej koncepcji można
wskazać poglądy dotyczące roli wiedzy w przemianach form uspołecznienia. Beck krytykuje
Giddensa za przywiązywanie zbyt dużej wagi do wiedzy eksperckiej. Sam uważa, że dla przemian
nowoczesności znaczenie ma zarówno wiedza, jak i nie-wiedza (świadomość, że nie wiemy
wszystkiego, produkowanie wiedzy poza systemami eksperckimi i kwestionowanie jej przez
„laików”). Rozróżnienie na wiedzę i nie-wiedzę było podstawą używanych jedynie przez Becka
terminów „refleksyjność” i „refleksywność”, z których ostatecznie zrezygnował.2 Z kolei Lash

2

W jednej ze swych nowszych książek – Społeczeństwo światowego ryzyka - Beck (2012, s. 177) pisze
„Trudno nie dezinterpretować pojęcia >>refleksyjność<<. Anthony Giddens, Scott Lash i ja rozwinęliśmy
pojęcie i teorię modernizacji refleksyjnej w dwóch odrębnych, ale przecinających się kierunkach:
w pierwszym podejściu - które reprezentują Giddens i Lash - >>refleksyjną modernizację<< (zgodnie
z dosłownym znaczeniem tego terminu) wiąże się przede wszystkim z wiedzą (refleksją) o podstawach,
skutkach i problemach modernizacji. W drugim podejściu, reprezentowanym przez moją tezę (mającym na
pierwszy rzut oka inny sens), refleksyjna modernizacja wynika przede wszystkim ze skutków ubocznych
różnych modernizacji. W pierwszym przypadku można by mówić o refleksji (w węższym sensie), w drugim
o refleksyjności (w szerszym sensie) modernizacji - w szerszym dlatego, że refleksyjność obok refleksji
(wiedzy) zawiera też refleks rozumiany jako prewencyjne działania niewiedzy.”. W niniejszej rozprawie będę
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zwraca uwagę, że Giddens i Beck skupiają jedynie uwagę na refleksyjności „kognitywnej”.
Powoduje to, że umyka im mimetyczny wymiar procesu modernizacji. Ta konstatacja skutkuje
wprowadzeniem przez Lasha pojęcia „refleksyjności estetycznej”, które nie jest stosowane przez
dwóch pozostałych teoretyków (Dziuban, 2013, s. 49-60; Beck, Giddens i Lash, 2009, s. 178-180).
Niemniej jednak pomiędzy pracami Giddensa, Becka i Lasha występuje bardzo wiele punktów
stycznych i łącznie składają się one na stosunkowo spójny opis przemian zachodzących w łonie
„nowoczesności” rozumianej tu jako forma uspołecznienia i kontekst kulturowy, w jakim
zachodzą jednostkowe działania. Niektóre elementy tego opisu wchodziły w skład pierwszej
wersji modelu teoretycznego przyjętego przeze mnie na początkowym etapie badań terenowych,
inne zaś były dodawane w miarę postępu prac badawczych i analitycznych. Zaprezentowana
poniżej lista zagadnień nie jest więc dogłębnym i wyczerpującym omówieniem teorii modernizacji
refleksyjnej. Stanowi ona raczej wybór wątków, które pozwalają lepiej zrozumieć fenomen decyzji
prokreacyjnych we współczesnym społeczeństwie polskim.

2.1.1. Modernizacja w społeczeństwie nowoczesnym a przemiany życia rodzinnego
Niezwykle trudno jest pisać o „społeczeństwie nowoczesnym” bez używania typowych
sformułowań takich, jak „jest to pojęcie niejednoznaczne”, „istnieje wiele różnych definicji”, czy
„jest to zagadnienie niezwykle skomplikowane”. Bez wielkiej przesady stwierdzić można, że
w zasadzie cały dotychczasowy dorobek socjologii dotyczy społeczeństwa nowoczesnego. Pojęcie
to jest w końcu punktem odniesienia nawet dla teoretyków „ponowoczesności”, którzy formułują
twierdzenia o końcu epoki nowoczesnej.
Zgodnie z zarysowaną powyżej perspektywą, „społeczeństwo nowoczesne” jest traktowane
przeze mnie jako specyficzna forma uspołecznienia, którą można umiejscowić w konkretnym
momencie historycznym. Korzeni społeczeństwa nowoczesnego można upatrywać w XVIII wieku,
w dorobku intelektualnym Oświecenia (Marody, 2014, s. 19). W tym okresie pojawiły się nie tylko
innowacje społeczne, ale także nowe technologie - narodziła się maszyna parowa, czyli wynalazek
będący symbolem przemian, które dotknęły społeczeństwa zachodnie w kolejnym stuleciu.
Anthony Giddens (2007a, s. 21) przesuwa moment narodzin społeczeństwa nowoczesnego jeszcze
nieco wstecz, uznając, że nowoczesność „to instytucje i wzory zachowań, których początki sięgają
końca europejskiego feudalizmu” czy też „sposoby prowadzenia życia społecznego i organizacji,
które pojawiały się w Europie od XVII wieku” (Giddens 2008, s. 1). Ta forma uspołecznienia nie
tylko opanowała kontynent europejski, ale z biegiem lat jej oddziaływanie osiągnęło skalę

posługiwał się pojęciem refleksyjność, ponieważ wydaje się ono lepiej ugruntowane w naukach społecznych.
Zachowuję jednak świadomość różnic w podejściu Becka i Giddensa.
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globalną. Wiek XIX to okres dynamicznego rozwoju społeczeństwa nowoczesnego, którego w pełni
rozwinięta forma pojawiła się w wieku XX. Przełom XX i XXI stulecia przyniósł zaś rozważania na
temat domniemanego końca epoki nowoczesnej (ibidem).
Jedną z najczęściej podkreślanych cech społeczeństwa nowoczesnego jest jego niezwykły
dynamizm (Giddens, 2007a, s. 23). Własność ta jest w zasadzie wyczuwalna wręcz intuicyjnie
i wydaje się być wpisana w samo słowo „nowoczesność”. Twierdzenie, że dwa stulecia
wystarczyły, by ta forma uspołecznienia ukonstytuowała się, przeszła swój okres rozkwitu oraz
weszła ostatecznie w fazę schyłkową nie wydaje się wcale szokujące. Nawet powierzchowna
wiedza historyczna wystarczy by uświadomić sobie, że społeczeństwo połowy XIX było czymś
innym niż społeczeństwo okresu XX-lecia międzywojennego, które to z kolei różni się od
społeczeństwa przełomu XX i XXI wieku. Nie istnieje więc jeden wzorzec społeczeństwa
nowoczesnego, ponieważ podlegało ono nieustannym zmianom. Należy je ujmować procesualnie
(Krzychala, 2007, s. 21) oraz traktować jako bardziej ogólną kategorię, w ramach której
wykształcały się kolejne typizacje form uspołecznienia. Mirosława Marody (2014, s. 38-55)
wskazuje na trzy takie nowoczesne typizacje: społeczeństwo burżuazyjne, społeczeństwo masowe
oraz społeczeństwo klasy średniej. Dynamizm i zmienność kolejnych typizacji społeczeństwa
nowoczesnego jest jedną z głównych przyczyn trudności w jego definiowaniu.
Społeczeństwo

nowoczesne

rozumiane

jako

forma

uspołecznienia

jest

pojęciem

wielowymiarowym. Terminy takie, jak np. „społeczeństwo industrialne”, „społeczeństwo
kapitalistyczne”, „społeczeństwo masowe” nie mogą być uważane za jego synonim. Pojęcia te
należy traktować jako różne wymiary poszczególnych historycznych form społeczeństwa
nowoczesnego. Z tego punktu widzenia zrozumiała staje się wielość różnych określeń
„społeczeństwa” opisana we wstępie niniejszego rozdziału.
Charakterystyka społeczeństwa nowoczesnego jako formy uspołecznienia, zgodnie z postulatami
Mirosławy Marody, wymagałaby opisania charakterystycznych dla niej technik życia,
specyficznego rozumienia „my” oraz podzielanej wiedzy. Z punktu widzenia tematu tej rozprawy
oraz stworzonego przeze mnie modelu teoretycznego decyzji prokreacyjnych bardziej
uzasadnione będzie skupienie się na niektórych cechach społeczeństwa nowoczesnego,
opisywanych przez teoretyków modernizacji refleksyjnej. Jak zostało wspomniane powyżej,
w wielu miejscach są one kompatybilne z analizą przeprowadzoną przez Marody.
Społeczeństwo nowoczesne to społeczeństwo „wielkich struktur” i specyficznych instytucji
społecznych. Według Giddensa (2007a: 24-29) ich powstanie było możliwe dzięki trzem czynnikom
generującym dynamikę nowoczesności:
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1. rozdzieleniu czasu i przestrzeni - w warunkach przednowoczesnych czas i przestrzeń
łączyły się za pośrednictwem miejsca;
2. „wykorzenieniu” relacji społecznych z kontekstów lokalnych i odtworzenie ich
na niezmierzonych obszarach czasu i przestrzeni;
3. refleksyjności, czyli systematycznemu poddawaniu społecznej aktywności i materialnego
stosunku do przyrody rewizji ze względu na nowo zdobyte wiadomości lub nabytą wiedzę.
Wiedza nie jest przy tym czymś ubocznym lub przypadkowym, ale stanowi strukturalny
element nowoczesnych instytucji.
Ujmując tę kwestię w uproszczeniu można stwierdzić, że w społeczeństwach przednowoczesnych
procesy uspołecznienia zachodziły generalnie w kontekstach lokalnych. Nowoczesna organizacja
społeczna umożliwiła zaś koordynację działań jednostek, które nie są fizycznie współobecne.
„Charakterystycznym rysem nowoczesności jest dążenie do wytwarzania sfer aktywności
uporządkowanych wyłącznie według zasad obowiązujących wewnątrz nich samych” (Giddens,
2007a, s. 206). Dzięki temu mogły narodzić się formy uspołecznienia charakterystyczne dla
społeczeństwa nowoczesnego: państwo narodowe, klasy społeczne, rodziny nuklearne. Powstały
specyficzne organizacje, takie jak zakłady przemysłowe czy nowoczesna armia, wykształciła się
biurokracja (Blau, 2005, s. 162-170). Zmianom kontekstu społecznego i kulturowego towarzyszyły
oczywiście także zmiany w życiu jednostek. Nowoczesne instytucje produkowały nowoczesne
biografie - znormalizowane, uzależnione od wpływu „wielkich struktur” typowych dla
nowoczesności. Owo uzależnienie ludzkich biografii od wpływu kontekstu społecznego mogło
sprawiać wrażenie, że jednostki są wytworami instytucji. Z drugiej strony, podobne do siebie,
wystandaryzowane biografie sugerowały, że instytucje są po prostu sumą identycznych
jednostkowych działań. Siła oddziaływania nowoczesnych instytucji nie sprzyjała więc
konceptualizacji uspołecznienia jako więzi społecznej. Bliższy doświadczeniu empirycznemu
wydawał się determinizm i zależności przyczynowo-skutkowe.
Kwestia znormalizowanych, standardowych biografii ludzi żyjących w społeczeństwie
nowoczesnym ma fundamentalne znaczenie dla problemu decyzji prokreacyjnych. Urlich Beck
(Beck, Giddens i Lash, 2009, s. 28) wyjaśniając fenomen standaryzacji dróg życiowych posługuje
się metaforą klasycznego społeczeństwa nowoczesnego, jako matrioszki. Najmniejszym jej
elementem było małżeństwo - związek osób przeciwnych płci, tworzących nowe gospodarstwo
domowe. Małżeństwo było zamknięte wewnątrz płciowego podziału pracy, który z kolei
opakowany był w role płciowe. Podział pracy i role płciowe były odgrywane w ramach rodziny
nuklearnej. Rodziny o podobnych do siebie położeniach społecznych można było pogrupować
w struktury wyższego rzędu, czyli klasy społeczne, z którymi wiązały się kolejne zestawy ról
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społecznych. Rodzina była więc niezwykle istotnym elementem porządku nowoczesnego,
splecionym wzajemnymi zależnościami z innymi instytucjami i wpisanym w strukturę społeczną.
Narodziło się pojęcie „rodziny tradycyjnej”, której przypisywano funkcję podstawowej komórki
społeczeństwa. Bez rodziny i podziału pracy według kryteriów płciowych niemożliwe byłoby
funkcjonowanie gospodarki kapitalistycznej, co przekonująco opisuje Beck. Rodzina odgrywała
podstawową rolę w reprodukcji społeczeństwa w dwojakim sensie: zapewniała ją na poziomie
biologicznym oraz społecznym, dostarczała nowych obywateli i pozwalała na odtwarzanie się klas
społecznych.
Powyższa analiza może rodzić niepokój odnośnie pojęcia rodziny tradycyjnej. W jakim sensie była
ona „tradycyjna” skoro została „wynaleziona” jako jedna z nowoczesnych form uspołecznienia?
Poczucie niepewności dodatkowo zwiększa się w momencie, gdy do analizy włączymy kolejną
ważną cechę społeczeństwa nowoczesnego - posttradycyjność. Błędem logicznym może wydawać
się założenie, że w społeczeństwie, którego definicyjną cechą było zerwanie z tradycją istniały
tradycyjne instytucje społeczne. O wadze tego zagadnienia świadczy fakt, że pojawia się ono
w pracach wszystkich trzech przywoływanych tu przedstawicieli teorii modernizacji refleksyjnej,
którzy w zadowalający sposób wskazują źródła tej sprzeczności posługując się przy tym pojęciami
„modernizacji” oraz oczywiście samej „tradycji”.
Modernizacja oznacza technologiczny postęp racjonalizacji i zmian w pracy i organizacji, obejmuje ponadto
dużo więcej, a mianowicie zmianę charakterów społecznych i znormalizowanych biografii, stylów życia
i form miłości, struktur wpływu i władzy, form ucisku i uczestnictwa, ujęć rzeczywistości i norm poznania.
Pług, lokomotywa parowa i mikrochip są w rozumieniu modernizacji w naukach społecznych widocznymi
indykatorami procesu sięgającego dużo głębiej, obejmującego i przekształcającego całą strukturę społeczną,
w wyniku którego zmianie podlegają także źródła pewności, z których czerpie życie (Beck, 2002, s. 27).

Owe źródła pewności, zewnętrzne czynniki, które poddane zostały modernizacji to tradycja oraz
natura (środowisko przyrodnicze) (ibidem, s. 17). Oba te elementy są istotne dla analizy decyzji
prokreacyjnych. Jeśli przyjmiemy, że człowiek jako biologiczny organizm jest częścią przyrody, to
postęp technologiczny w zakresie wspomaganych technik rozrodu można traktować jako element
procesu opanowania natury przez kulturę, o czym była już mowa we wstępie i w rozdziale 1.
Giddens (2007a: 206) określił ten proces mianem socjalizowania prokreacji i niewątpliwie jest on
ważnym elementem kulturowego kontekstu decyzji prokreacyjnych. Jeśli chodzi o tradycję, to
wprowadzona definicja modernizacji naświetla trochę kwestię jej zaniku w społeczeństwie
nowoczesnym. Modernizacja jest procesem w oczywisty sposób związanym z opisanymi wcześniej
czynnikami warunkującymi dynamikę społeczeństwa nowoczesnego. Z jednej strony umożliwiają
one tworzenie relacji społecznych rozciągniętych w czasie i przestrzeni, z drugiej strony
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refleksyjność obejmuje społeczny wymiar ludzkiej egzystencji, co ostatecznie dotyka również tych
elementów życia, które uważane są za tradycyjne. Te skomplikowane procesy zasługują
z pewnością na szersze omówienie. Z uwagi na przedmiot niniejszej rozprawy, ograniczam się tu
jednak do wskazania ich kluczowych aspektów, które mają istotne znaczenie dla moich twierdzeń
dotyczących decyzji prokreacyjnych.
Przyjęty sposób rozumienia przejść między następującymi po sobie formami uspołecznienia
zakłada, że nie mają one charakteru rewolucji i nie przebiegają na zasadzie nagłego zerwania
ciągłości. Transformacja przebiega stopniowo, a towarzyszy jej współwystępowanie elementów
ciągłości i zmiany. Lektura opracowań dotyczących modernizacji refleksyjnej może wskazywać, że
jej teoretycy patrzą na ten problem inaczej. Przykładowo, Urlich Beck (2002, s. 16) pisze
o obserwowanym współcześnie pęknięciu w obrębie nowoczesności, co wydaje się sugerować, że
mamy do czynienia z gwałtowną przemianą. W rzeczywistości jest jednak inaczej. Przemiany
społeczeństw nowoczesnych, chociaż dynamiczne, zachodzą stopniowo. W cytowanym powyżej
fragmencie Konsekwencji nowoczesności Giddens stwierdził, że elementy nowoczesności
„pojawiały się” się od XVII wieku. Mamy tutaj zatem sposób myślenia zbieżny z postulatami
Marody: formy uspołecznienia trzeba ujmować procesualnie, a ich przemiany dokonują się
w sposób stopniowy. Przejście od feudalizmu do industrializmu, od społeczeństwa tradycyjnego
do nowoczesnego także dokonało się w sposób stopniowy, mimo iż proces ten trwał stosunkowo
krótko patrząc z punktu widzenia całych dziejów ludzkości, a jego efekty były rewolucyjne.
Zgadzam się ze Scottem Lashem (Beck, Giddens i Lash, 2009, s. 150), który stwierdza, że
na znaczeniu traci dychotomiczne przeciwstawienie tradycji i nowoczesności (...). Zamiast tego centralną
kwestią staje się trzyetapowa koncepcja zmiany społecznej - od tradycji przez (prostą) nowoczesność
do nowoczesności refleksyjnej. Z tego punktu widzenia społeczeństwa prostej nowoczesności nie są w pełni
nowoczesne.

Z kolei Giddens (Beck, Giddens i Lash, 2009, s. 80) pisze, że w początkach nowoczesności tradycja
zamroziła niektóre kluczowe obszary życia społecznego, między innymi życie rodzinne.
Do podobnych konkluzji dochodzi Beck (2002, s. 167):
Społeczeństwo industrialne3 nigdy nie było i nie jest możliwe wyłącznie jako takie, lecz zawsze miało
charakter pół industrialny, pół stanowy. Jego część stanowa nie jest reliktem przeszłości, lecz produktem
społeczeństwa industrialnego i jego fundamentem, wbudowanym w instytucjonalny schemat pracy i życia.

3

Beck traktuje tu społeczeństwo industrialne jako pierwszą typizację nowoczesnych form uspołecznienia.
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Równolegle z powstaniem społeczeństwa industrialnego w XIX wieku utworzony został nowoczesny
porządek stanowy wyznaczony przynależnością płciową.

Społeczeństwo nowoczesne w swych początkach przypominało zatem wcześniejsze typizacje form
uspołecznienia - zakładało, że o szansach życiowych decyduje urodzenie (przynależność stanowa),
które warunkowało nierówny status kobiet i mężczyzn będący z kolei podstawą ówcześnie
dominującej formy życia rodzinnego.
Modernizacja w nowoczesności dokonywała się stopniowo, a życie rodzinne, choć zajmujące
poczesne miejsce wśród nowoczesnych form uspołecznienia nadal znajdowało się pod wpływem
tradycji. I twierdzenia tego nie obala fakt, że rodziny XIX-wiecznej industrialnej Europy często
różniły się znacząco od rodzin Europy przednowoczesnej. Aby to zrozumieć należy przywołać
występujący w teorii modernizacji refleksyjnej sposób rozumienia tradycji. Spośród cytowanych
tu trzech teoretyków modernizacji refleksyjnej najpełniejszy wykład w tym zakresie daje Anthony
Giddens (Beck, Giddens i Lash, 2009, s. 86-90). Według niego, tradycja jest ściśle związana
z pamięcią (w szczególności z pamięcią zbiorową), rytuałami oraz formulicznym pojęciem prawdy.
Ma swoich „strażników” oraz dysponuje wiążącą siłą zawierającą komponenty moralne
i emocjonalne. Pojęcie tradycji zakłada trwałość, ale w rzeczywistości tradycja nieustannie się
zmienia. Wynika to, po pierwsze, z natury pamięci, także pamięci zbiorowej. Pamięć nie
przechowuje zakonserwowanej przeszłości, ale jest jej ciągłym rekonstruowaniem, a ciągłość tego
procesu zapewnia integralność tradycji. Powtarzalność rytuałów nie świadczy o bezrefleksyjności
tradycji. Przeciwnie, rytuał ma charakter aktywny i interpretatywny. To ustawiczne
rekonstruowanie przeszłości pozwalające łączyć wczorajsze działania z dzisiejszymi. Tradycja
zawiera w sobie „formuliczną prawdę”, do której dostęp mają jedynie wybrane osoby (strażnicy
tradycji). Zaprzeczanie rytualnej prawdzie lub jej podważanie nie ma sensu, dlatego skutecznie
potrafi ona zmniejszyć możliwość odstępstwa. Formuliczna prawda przypisuje rytuałowi moc
przyczynową, kryteria prawdy stosuje się do zdarzeń wywołanych przez wypowiedzenie formuł,
a nie ich logicznej treści. Tradycja ma zdolność kontrolowania zachowań, bo jej moralny charakter
zapewnia pewien poziom bezpieczeństwa ontologicznego tym, którzy jej przestrzegają. Widzimy
tutaj zbieżność poglądów Giddensa z cytowanym powyżej ujęciem Urlicha Becka, który pisał
o zewnętrznych źródłach pewności, z których czerpie życie.
Nowoczesność „współpracowała” zatem z tradycją w czasie formowania się pierwszych typizacji
tej formy uspołecznienia. Forma życia rodzinnego, która wówczas dominowała była tradycyjna.
Wystarczy wskazać, w jakim stopniu była ona powiązana z wymogami religii, które były ujawnianie
jednostkom przez strażników tradycji. Jednostki nie miały wpływu na treść owych prawd i w tym
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sensie stanowiły one wspominane zewnętrzne źródło ontologicznej pewności. Nie miał tu
znaczenia fakt, że nowoczesna rodzina nuklearna nie miała nic wspólnego z „odwieczną tradycją”.
Ważnym stwierdzeniem, które ma wpływ na moje ustalenia dotyczące współczesnych decyzji
prokreacyjnych jest to, że rodzina nuklearna była związana ze specyficznymi strukturami
społeczeństwa nowoczesnego, co starałem się zobrazować przywołując powyżej metaforę
matrioszki. Stwierdzenie to pokazuje także w jaki sposób w praktyce wyglądała kooperacja
pomiędzy tradycją a modernizacją. Losy instytucji rodziny nuklearnej są dobrym przykładem tego,
w jaki sposób modernizacja doprowadzała do stopniowego zakwestionowania tradycji, kiedy ta
przestała być już jej użytecznym sojusznikiem. Wraz z rozwojem społeczeństwa nowoczesnego,
rodzina nuklearna była w coraz większym stopniu uzasadniania nie tylko przez prawdę
ujawnianą przez strażników tradycji, ale także poprzez twierdzenia ekspertów - naukowców,
znawców zsocjalizowanej natury. Płciowy podział pracy nie tylko podobał się bogu, ale był także
„naturalny”, na co dowodów dostarczała rozwijająca się nauka. „Szczęśliwie” składało się, że ten
tradycyjny i naturalny zarazem podział współgrał z innymi strukturami i instytucjami
nowoczesności. Pojawienie się „naturalnych” uzasadnień formułowanych przez ekspertów było
jednym z czynników podmywających (czy też według nomenklatury Giddensa - drążących)
tradycję. Wraz z rozwojem nowoczesnych instytucji rodzina nuklearna w coraz mniejszym stopniu
potrzebowała tradycyjnego uzasadnienia, ponieważ systemowe uwarunkowania zdecydowanie
preferowały taką formę życia rodzinnego czy w wręcz w wielu miejscach czyniły ją właściwie
jedyną możliwą formą rodziny. Życie jednostek zmieniało się wraz z przemianą kontekstu
kulturowego - były to dwa produkty zmieniających się form uspołecznienia. Ten proces nie
zatrzymał się wraz z odejściem rodziny nuklearnej. Moje badania dowodzą, że kontekst
kulturowy ma znaczący wpływ na decyzje prokreacyjne podejmowane przez współczesnych
młodych Polaków. Twierdzenie to nie stoi w sprzeczności z faktami, że w nowoczesności nie
tylko nieustannie słabnie wpływ tradycji, ale na znaczeniu traci także zinstytucjonalizowana
nauka, co może wiązać się z niezwykłym wprost rozmnożeniem się ekspertyz dostępnych
jednostkom. Na współczesne życie rodzinne większy wpływ może mieć sytuacja na rynku pracy,
sposób funkcjonowania państwa opiekuńczego oraz nowe wzorce, które wszystkie są elementami
kontekstu kulturowego.
Konieczne jest w tym miejscu rozważenie niektórych powodów, dla których rodzina nuklearna
przestaje odgrywać rolę dominującej formy życia rodzinnego. Takie stwierdzenie może wydawać
się nie do obrony w sytuacji, gdy wszelkie dostępne statystyki pokazują, że pomimo
upowszechniania się alternatywnych wzorców życia, jest ona nadal najczęściej spotykanym z nich.
Współczesne twory przypominające rodzinę nuklearną różnią się od niej po pierwsze tym, że nie
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są już powiązane ze specyficznymi nowoczesnymi strukturami i rolami społecznymi. Zmieniła się
forma uspołecznienia, co obrazuje fakt, że współczesnym młodym ludziom z trudem przychodzi
myślenie w kategoriach klas społecznych w marksowskim rozumieniu (por. Domański, 2015,
s. 224-228; Szcześniak, 2017). Druga różnica polega na tym, że rodzina nuklearna, najpierw
uzasadniana religijnie, potem w coraz większym stopniu naturalnie była wytworem pierwszych
typizacji w obrębie nowoczesności. Wraz z kolejnymi przemianami zniknęły podstawy jej bytu.
Bardzo ważne jest w tym kontekście stwierdzenie Mirosławy Marody, że te same elementy, ale
w różnych kontekstach społecznych, w ramach różnych form uspołecznienia, nie są tym samym.
Z tego względu istniejące współcześnie małe struktury przypominające rodzinę nuklearną nie
mogą być utożsamiane z tą tradycyjną instytucją. Wynika to wprost z zamieszczonych powyżej
twierdzeń: rodzina nuklearna była związana ze specyficznymi uzasadnieniami oraz strukturami
i instytucjami społecznymi (czy też technikami życia, pojmowaniem „my” i podzielaną wiedzą).
Wraz z detradycjonalizacją, czyli „wydrążeniem”, zmodernizowaniem tradycji oraz przemianami
kontekstu społecznego rodzina nuklearna rozumiana jako instytucja związana z pierwszymi
typizacjami społeczeństwa nowoczesnego przestała istnieć. Zastąpił ją podobny pod względem
formalnym twór, który jednak jest tylko jednym z akceptowanych i strukturalnie możliwych
wzorców życia rodzinnego.4
Sposób rozumienia społeczeństwa nowoczesnego prezentowany zarówno przez Mirosławę
Marody, jak i przedstawicieli teorii modernizacji refleksyjnej implikuje, że opisane powyżej
przemiany były nieuchronne. Nie oznacza jednak, że były one możliwe do przewidzenia w samych
początkach nowoczesności oraz że dokonały się w sposób absolutny, całkowicie likwidując
tradycję, dawne struktury społeczne czy też „stanowy” podział ról płciowych. Elementy te nadal
są obecne we współczesnych formach uspołecznienia ludzkich działań, jako elementy ciągłości, ale
można również oczekiwać, że będą podlegać dalszym transformacjom pod wpływem
pojawiających się coraz liczniej elementów zmiany. Wiąże się to z jednym z najbardziej
intrygujących aspektów społeczeństwa nowoczesnego, którym jest jego refleksyjność.
Dynamiczne przemiany tej formy uspołecznienia wynikały z faktu, że od początku wbudowane
w nią były czynniki nieuchronnie generujące zmiany, które ujawniały się wraz z wyłanianiem się
kolejnych jej typizacji. Niektóre z tych czynników były od samego początku ukrytymi
sprzecznościami nowoczesności. Inne stanowiły zalążki przyszłych zjawisk, które miały przybrać
charakter konfliktowy czy też destabilizujący dopiero w kolejnych odsłonach społeczeństwa
4

Twierdzenia te znajdują odzwierciedlenie w sposobie zapisu stosowanych przeze mnie pojęć.
W odniesieniu do pierwszej nowoczesności używam określenia rodzina tradycyjna. Współcześnie mamy
jednak do czynienia z rodziną „tradycyjną” – przypominającym ją konstruktem, który jednak jest wytworem
wiedzy eksperckiej, a nie efektem oddziaływania tradycji.
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nowoczesnego, wraz z postępującą modernizacją. Można zakładać, że część z nich nie została
zidentyfikowana do dzisiaj. Kto kilkadziesiąt lat temu przewidywał pojawienie się fake newsów za
sprawą internetu czy też prekaryzację rynków pracy? Do osób kontestujących współczesność
z pewnością przemówiłaby przywoływana już w rozdziale 1 metafora równi pochyłej.
Raz puszczony w ruch proces modernizacji jawi się jako niemożliwy do zatrzymania, a jego
prędkość ulega jedynie przyspieszeniu wraz z upływem czasu. Oczywiście ta metafora nie
oznacza, że postuluję niekończące się trwanie nowoczesności. W rzeczywistości jej dynamika
powoduje, że wszelkie przewidywania i wizje futurologiczne wydają się być bardzo ryzykowne
(por. Janusz Hryniewicz, 2014, s. 13-14).
Jak zostało już wspomniane wcześniej, według Marody w przeszłości istniały trzy typizacje
społeczeństwa nowoczesnego: społeczeństwo burżuazyjne, społeczeństwo masowe oraz
społeczeństwo klasy średniej. Dla każdej z nich autorka wskazuje tkwiące w nich elementy, które
prowadziły do dalszych przekształceń form uspołecznienia. Nie będę tutaj przytaczał całego jej
wywodu i opisywał poszczególnych przejść formacyjnych. Pożyteczne będzie jednak wskazanie
tych zjawisk, które pojawiając się we wcześniejszych formach nowoczesności prowadziły do ich
nieuchronnych przemian. Wiele z nich zostało dostrzeżonych także przez teoretyków modernizacji
refleksyjnej. Przeprowadzone przeze mnie badania wskazują ponadto, że zjawiska te mają swoją
kontynuację również współcześnie. Są one elementami ciągłości, które w znaczący sposób
wpływają na kształtowanie kulturowego kontekstu decyzji prokreacyjnych. Mirosława Marody
(2014, s. 38-55) wskazuje na:
1. Otwarcie dróg awansu społecznego. Początkowo dotyczyło ono nielicznych, ale to
wystarczyło by już w społeczeństwie burżuazyjnym narodził się wielki mit nowoczesności,
w myśl którego sukces zależy nie od urodzenia, ale od własnej wytężonej pracy.
Wykazuje on niezwykłą żywotność do dzisiaj, co ma głębokie konsekwencje dla decyzji
prokreacyjnych.
2. Oddzielenie sfery publicznej od prywatnej. Podstawowym środowiskiem życia jednostki
stała się rodzina, wykształcił się dogmat „podstawowej komórki społeczeństwa”, ostoi
moralności i ładu społecznego. Z drugiej strony, w rodzinie nuklearnej tliły się konflikty,
zwłaszcza pomiędzy mężczyznami a kobietami. Urlich Beck (2002, s. 20-21, 114-115, 152158) przypisuje im istotne znaczenie dla przeksztalceń nowoczesności. Modernizacja
uruchomiła myślenie w kategoriach egalitaryzmu, doprowadziła do wzrostu wykształcenia
i aktywizacji zawodowej kobiet. „Stanowy” (czyli zależny od urodzenia jako kobieta bądź
mężczyzna) podział pracy, nieefektywny podział obowiązków domowych, blokowanie
możliwości awansu i rozwoju kobiet – „tradycyjne” role płciowe stworzone w początkach
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nowoczesności są coraz trudniejsze do obronienia ze względu na ich sprzeczność
z wieloma podstawowymi zasadami tej formy uspołecznienia. Podobne obserwacje ma
Giddens (2007a: 170-187), według którego konflikt między kobietami a mężczyznami był
przyczyną istotnych transformacji w obrębie nowoczesności i nie został w pełni
przezwyciężony do dziś. To wpisanie rodziny w rdzeń społeczeństwa nowoczesnego
i przypisanie jej roli czynnika reprodukującego i stabilizującego wielkie struktury,
a jednocześnie generującego przemiany tej formy uspołecznienia ma istotne znaczenie
dla całości rozważań w niniejszej rozprawie.
3. Poszerzenie społecznej bazy polityki oraz wzrost dobrobytu. Jednostki w społeczeństwie
burżuazyjnym miały nierówną możliwość udziału w życiu publicznym, ale to właśnie w tej
epoce rozpoczęło się poszerzanie społecznej bazy polityki. Mimo olbrzymich nierówności
nastąpił wówczas także wzrost dobrobytu całego społeczeństwa. Zjawiska te ujawniły
swój potencjał zmian wraz z pojawieniem się kolejnej typizacji społeczeństwa
nowoczesnego. Dalszy wzrost dobrobytu w epoce społeczeństwa masowego doprowadził
do wyłonienia się kategorii czasu wolnego oraz zwrócił uwagę na indywidualne potrzeby
ludzi. Demokratyzacja dobrobytu doprowadziła do demokratyzacji pragnień. Materialne
podstawy tego procesu zostały wzmocnione przez inny wynalazek społeczeństwa
burżuazyjnego - romantyczny indywidualizm. Stawiał on indywidualne przeżycia
i pragnienia jednostki na pierwszym planie jako podstawowe odniesienie podejmowanych
działań. Materialny awans dużych grup w ramach społeczeństwa masowego umożliwił
realizację tej idei na szerszą skalę niż miało to miejsce w realiach społeczeństwa
burżuazyjnego. Pragnienia zastąpiły potrzeby i powinności w roli podstawowego
czynnika napędzającego ludzkie działania. Analiza Mirosławy Marody (2014, s. 64-70)
wykazuje tu ponownie podobieństwo do tez Anthony’ego Giddensa przedstawionych
w Przemianach intymności (2007b, s. 39). Również brytyjski socjolog zwracał uwagę na
rolę

idei

romantycznych

jako

czynnika

uruchamiającego

procesy

przemian

w obrębie nowoczesności.
4. Zanikanie podstawowego konfliktu klasowego. Rosnąca produktywność zwiększyła
wydajność robotników, a złożone procesy produkcyjne wymagały zatrudnienia większej
liczby pracowników nadzoru. Rozrastał się aparat państwowy, co również wiązało się
z powiększaniem liczby nowej grupy wyspecjalizowanych pracowników. Cykliczne kryzysy
ekonomiczne doprowadziły do pauperyzacji części burżuazji, która także zasiliła szeregi
klasy średniej. Tok myślenia Marody jest tu zbieżny z tezami Becka, który w Społeczeństwie
ryzyka (2002, s. 119) opisuje efekt windy. Według niemieckiego socjologa rozwój
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gospodarczy w RFN nie doprowadził do zmniejszenia nierówności społecznych, ale awans
ekonomiczny był jednak odczuwalny dla wszystkich kategorii społecznych. Robotnicy
mogli sobie pozwolić na prowadzenie życia na poziomie, który do tej pory był
zarezerwowany dla bardziej uprzywilejowanych klas. Według Becka na znaczeniu straciły
więc dawne materialne wyznaczniki statusu. Większego znaczenia nabrały kwestie
kulturowe, a podstawowym czynnikiem strukturyzującym stały się style życia. Wyniki
moich badań podważają prawdziwość tego twierdzenia, ponieważ uwypuklają one fakt,
że jednostki dysponują zróżnicowanymi możliwościami wyboru różnych stylów życia,
a nierówności te są nadal związane z dość „tradycyjnymi” czynnikami strukturyzującymi,
które można opisać za pomocą pojęć kapitału społecznego, kulturowego i ekonomicznego.
Różni autorzy w różny sposób opisują przejścia formacyjne, które dokonały się w obrębie
nowoczesności i w różny sposób definiują poszczególne formy uspołecznienia. Zdecydowanie
trudno wskazać tu jakiś dominujący pogląd. Przykładowo, Beck (2002, s. 16) pisze o przejściu od
społeczeństwa industrialnego, czyli społeczeństwa pierwszej nowoczesności, do społeczeństwa
ryzyka. Manuel Castells (2008, s. 25-26) w zasadzie zgadza się z niemieckim socjologiem, ale
zwraca uwagę, że społeczeństwo ryzyka już przestało istnieć, a zastąpione zostało przez
społeczeństwo sieci. Ich analizy różnią się od zaprezentowanego powyżej w skrótowej formie
wywodu Mirosławy Marody. Wątpliwości wśród nich nie budzi jednak pogląd o niezwykłej
dynamice nowoczesności, która ulega nieustannym przekształceniom. Jak będę chciał to pokazać
w dalszej części niniejszego rozdziału, owe przekształcenia są w wysokim stopniu związane
z refleksyjnością nowoczesności.
Nieustanne przenikanie się elementów ciągłości lub zmiany powoduje, że nowoczesność często
opisywana jest w kategoriach kryzysu. Teoria modernizacji refleksyjnej jest tu zgodna
z przytaczanymi na początku rozdziału poglądami Marody. Jak pisze Beck (2002, s. 327-328),
sukcesy podstawowych zasad [nowoczesności - przyp. KS] są źródłem >>kryzysów<< podstawowych
instytucji. >>Kryzys<< jest tu terminem trafnym i błędnym zarazem - mówienie o kryzysie jest zasadne, bo
stawia w centrum rozmycie naturalizowanych oczywistości opartej na państwach narodowych pierwszej
nowoczesności i związane z tym przeżycie niepewności (...). Mówienie o kryzysie jest błędne, ponieważ to
więcej-nowoczesności (a nie ponowoczesność) uchyliło lub dramatycznie zmieniło instytucjonalne
podstawy nowoczesności opartej na państwie narodowym. Wszystkie >>zjawiska kryzysowe<<, z którymi
zmagają się kraje Zachodu (...) można objaśnić z pomocą wspomnianego rozróżnienia jako zmianę
podstawowych instytucji, w której nadal uobecniają się podstawowe zasady nowoczesności.

Kryzys społeczeństwa nowoczesnego nie wynika z porażek, ale z sukcesów modernizacji. To jedna
z podstawowych tez proponowanej przez Becka koncepcji społeczeństwa ryzyka, którą niezwykle
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łatwo zilustrować przykładami. Konflikty między kobietami i mężczyznami w rodzinach wynikają
z coraz

powszechniejszej

świadomości

niesprawiedliwości

położenia

tych

pierwszych.

Prekaryzacja związana jest z rosnącą mobilnością i wydajnością, coraz większymi możliwościami
optymalizacji działania korporacji (por. Standing, 2014). Zanieczyszczenie środowiska wynika
z rosnących możliwości wytwórczych oraz gwałtownego wzrostu światowej populacji, który był
możliwy dzięki osiągnięciom nowoczesności. Modernizacja rozwiązując jedne problemy, generuje
kolejne, dla których z kolei poszukuje następnych nowoczesnych rozwiązań. Industrializacja
i przemysłowe rolnictwo doprowadziły do zniszczenia lasów i ciągle generują zanieczyszczenia.
Odpowiedzią na ten problem są sztuczne drzewa pochłaniające dwutlenek węgla dzięki systemowi
zaawansowanych filtrów. Zanieczyszczenia, niezdrowy tryb życia i opóźnianie rodzicielstwa
doprowadziły do poważnych problemów z płodnością u ludzi w krajach rozwiniętych
(Szamatowicz, 2007, s. 175). Rozwiązaniem jest wspomagana prokreacja, która dzięki wysoce
zaawansowanej

technologii

pozwala

przezwyciężać

efekty

uboczne

wcześniejszych

„sukcesów” modernizacji.
Nieustanne przemiany form uspołecznienia skutkują przemianami instytucji stanowiących
kontekst jednostkowych działań. Tradycyjna nowoczesna rodzina tylko z pozoru była stabilną
instytucją, która rzekomo dopiero ostatnio znalazła się w kryzysie. W rzeczywistości sama rodzina
nieustannie się zmieniała i/lub zmieniało się jej otoczenie instytucjonalne, co obniżało poczucie
pewności jednostek. Bliższe prawdy jest zatem stwierdzenie, że znajdowała się ona w kryzysie
nieustannym i na każdym etapie nowoczesności nie brakowało strażników tradycji czy też
ekspertów wieszczących jej upadek, o czym była mowa w rozdziale 1. Zasada przenikania się
ciągłości i zmiany powoduje jednak, że ten dynamiczny aspekt nowoczesności jest trudno
uchwytny. Skoro grupy przypominające rodziny nuklearne są nadal dominującym wzorem życia
rodzinnego, to nowe alternatywne formy życia rodzinnego mogą jawić się jako aberracje, którym
można, a nawet trzeba przeciwdziałać. Państwa narodowe nadal istnieją i nie zanosi się na to, by
miały w najbliższej przyszłości zostać zastąpione przez inne formy organizacji społeczeństw.
Anna Giza-Poleszczuk (2005, s. 35-36) zwraca uwagę na ważną kwestię związaną z postrzeganiem
przemian społecznych, jakie dokonują się w czasie przejść formacyjnych (chociaż sama nie używa
w cytowanej książce tego określenia). Błędem jest traktowanie rodziny, jako biernego obiektu
oddziaływań innych instytucji, których przemiany wywołują w konsekwencji także przemiany
rodziny. W tym kontekście mówi się o przemianach rodziny pod naciskiem czynników
ekonomicznych, kulturowych czy społecznych. W rzeczywistości rodzina jest instytucją aktywnie
biorącą udział w kreowaniu przemian. Zjawiska zachodzące w poszczególnych instytucjach,
sferach uporządkowania i uspołecznienia ludzkich działań są ze sobą powiązane i oddziałują na
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siebie. To, że mówimy o tym, jak zmiany kulturowe wpływają na przemiany życia rodzinnego nie
oznacza, że życie rodzinne nie wpływa na kreowanie zmian kulturowych, gospodarczych itd.
W świetle przyjętego tu rozumienia uspołecznienia jest wręcz odwrotnie. Możliwe jest wskazanie
czynników wpływających na decyzje prokreacyjne. Ale jednocześnie decyzje prokreacyjne
w znaczący sposób wpływają na przemiany innych instytucji. Wystarczy wskazać na rynek pracy,
który zmienia się pod wpływem malejącej dzietności i zmiany proporcji pomiędzy osobami
w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym (Niewiadomska, 2015, s. 163). Jak będziemy mogli
zobaczyć w dalszej części pracy, zjawiska zachodzące na rynku pracy również wpływają na decyzje
prokreacyjne. Te oddziaływania nie mają charakteru sekwencyjnego. Bardziej uzasadnione jest
przyjęcie, że zachodzą one ciągle w każdym z kierunków.
Powyższa uwaga jest istotna w kontekście podjętej próby połączenia tez Mirosławy Marody i Anny
Gizy-Poleszczuk z pracami teoretyków modernizacji refleksyjnej. Skupienie uwagi na przejściu
modernizacyjnym powoduje, że analizie poddawane są przede wszystkim sfery gospodarki (rynek)
i polityki (państwo narodowe). Tymczasem kooperacja, integracja jednostkowych działań nie
ogranicza się do wymiany ekonomicznej i struktur władzy. To raczej uspołecznienie działań
stwarza podstawy do zaistnienia zarówno demokracji, jak i rynku (Giza-Poleszczuk, 2005, s. 143).
Innymi słowy, opisywane tu przemiany życia rodzinnego i związane z nimi decyzje prokreacyjne
są przeze mnie ujmowane nie tyle w kontekście przejścia modernizacyjnego, ile w kontekście
zmian sposobu uspołecznienia jednostkowych działań. Skupienie uwagi na pewnych aspektach
teorii modernizacji refleksyjnej wynika jedynie z przyjętej strategii badawczej i poszukiwania
adekwatnego sposobu osiągnięcia zaplanowanych celów badań.
Zarysowany powyżej model teoretyczny pozwala zrozumieć, dlaczego przemiany nowoczesności
interpretowane są zazwyczaj jako jej kryzys (por. Marody i Giza-Poleszczuk, 2004, s. 18-24).
Wskazano także niektóre ze źródeł obserwowanych współcześnie przemian. Pozwala to wrócić
do zaprezentowanych na początku tego rozdziału rozważań na temat różnych pojęć opisujących
przemiany współczesnego społeczeństwa. Poniżej postaram się wyjaśnić, które z wielu
dostępnych pojęć okazały się najbardziej przydatne z punktu widzenia prowadzonych przeze mnie
badań fenomenu decyzji prokreacyjnych.

2.1.2. Społeczeństwo drugiej nowoczesności
Opisane w rozdziale 1 przemiany życia rodzinnego oraz inne obserwowane współcześnie
transformacje wskazane na początku niniejszego rozdziału mogą być traktowane jako wskaźniki
zachodzącego obecnie przejścia formacyjnego. Za prawdziwością tego twierdzenia przemawiają
bardzo mocne argumenty, jeśli rozpatrywać je w kontekście charakterystycznej dla społeczeństwa

65

nowoczesnego dynamiki. Zarówno Mirosława Marody, jak i twórcy koncepcji modernizacji
refleksyjnej w zasadzie zgodni są co do tego, że z taką transformacją mamy obecnie do czynienia.
W opisach społeczeństwa współczesnego, które można znaleźć w pracach tych autorów,
występuje wiele podobieństw i punktów stycznych. Nie są oni jednak zgodni co do tego, jak należy
nazwać i zdefiniować dominującą współcześnie formę społeczeństwa. W różny sposób definiują
także odchodzącą typizację form uspołecznienia. Tym, co ich łączy, jest przekonanie, że sama
nowoczesność przechodziła przez różne etapy i że dokonuje się to poprzez nasilanie się pewnych
charakterystycznych dla niej zjawisk. Stąd mówić można o radykalizacji nowoczesności (Beck,
Giddens i Lash, 2009, s. 13 i 80).
Pojęcie „społeczeństwa ponowoczesnego” sugeruje, że w ostatnich dekadach dokonało się
znaczące przejście formacyjne, które ostatecznie zakończyło okres nowoczesności. Pogląd ten
zyskał dość dużą popularność, jednak według mnie wymaga on dodatkowego zastanowienia.
Z łatwością można znaleźć prace, które podkreślają procesualny charakter poszczególnych form
uspołecznienia.

Przykładowo,

Sławomir

Krzychała

(2007,

s.

13-14)

używa

pojęcia

(po?)nowoczesność, które ma uwypuklić zachodzące przemiany, ale zarazem wskazuje, że ich
ostateczny efekt nie jest jeszcze znany. Mirosława Marody (2014, s. 116) nieco enigmatycznie
stwierdza, że zerwanie z dotychczas dominującą formą uspołecznienia określaną mianem
społeczeństwa nowoczesnego jest faktem. Według niej współczesne społeczeństwo stało się
społeczeństwem po-nowoczesnym, choć niekoniecznie „ponowoczesnym” w znaczeniu jakie
temu pojęciu nadaje się w literaturze przedmiotu. Z kolei Scott Lash (Beck, Giddens i Lash, 2009,
s. 150) określa pierwszą typizację społeczeństwa nowoczesnego jako nowoczesność prostą, co
może sugerować, że obecnie mamy do czynienia z nowoczesnością złożoną. Również w pracach
Becka i Giddensa pojawia się wiele różnych określeń współcześnie dominującej formy
uspołecznienia, ale autorzy ci są w największym stopniu kojarzeni z pojęciami społeczeństwo
ryzyka i nowoczesność zradykalizowana (por. Beck, 2002) oraz późna nowoczesność (por. Giddens,
2007a). Pojęcia te zakładają, że nowoczesność nie jest formą uspołecznienia, która definitywnie
odeszła w przeszłość. W ujęciu tych dwóch teoretyków mamy raczej do czynienia z kolejną
typizacją społeczeństwa nowoczesnego.
Stawianie tez dotyczących charakteru dominującej obecnie formy uspołecznienia nie było
głównym celem zrealizowanego przeze mnie projektu badawczego. Z punktu widzenia
opisywanego tu modelu teoretycznego, który zostanie użyty do wyjaśnienia fenomenu
podejmowanych przez współczesnych młodych Polaków i współczesne młode Polki decyzji
prokreacyjnych, wydaje się jednak niezbędne zajęcie stanowiska w tej sprawie.

66

Transformacja życia rodzinnego wraz z innymi istotnymi przemianami kontekstu społecznego
sprawiła, że pojęcie decyzji prokreacyjnych ma dziś inne znaczenie niż we wcześniejszych etapach
nowoczesności, gdy faktycznie dominującą formą życia rodzinnego była rodzina tradycyjna.
Elementy tradycji nadal jednak zachowują w pewnym stopniu wpływ na życie rodzinne.
Posttradycyjne czynniki społeczne i kulturowe, które zostały zidentyfikowane w ramach
zrealizowanych badań nie mogą być jednak traktowane jako zjawiska całkowicie nowe. Zachowują
one ciągłość w stosunku do zjawisk obserwowanych we wcześniejszych etapach nowoczesności
i to niezależnie od tego, jakie ujęcie wcześniejszych form uspołecznienia stosuje się do analizy.
W niektórych przypadkach są one po prostu zradykalizowanymi zjawiskami występującymi już
wcześniej. Część elementów można traktować jako skutki uboczne nieustannie postępującej
modernizacji. Z uwagi na fakt, że te elementy ciągłości są nadal bardzo wyraźnie dostrzegalne,
a kluczowe instytucje społeczne zachowują żywotność, nie można - moim zdaniem - mówić
o przejściu tak radykalnym, jak to które dokonało się na przełomie XVIII i XIX wieku, gdy
społeczeństwa zachodniej Europy przeszły od epoki feudalnej do epoki nowoczesnej. Do nazwania
współcześnie dominującej formy uspołecznienia potrzebny jest zatem termin, który będzie
podkreślał jej związek z wcześniejszymi typizacjami nowoczesności.
Urlich Beck (2002, s. 18) pisał o pułapce, w którą wpadli autorzy utożsamiający społeczeństwo
industrialne ze społeczeństwem nowoczesnym w ogóle. Uważam, że w podobną pułapkę wpadają
również teoretycy przekonani o tym, że mamy do czynienia dziś z nowoczesnością „późną” czy
„zradykalizowaną”. Nie można przesądzić o tym, że weszliśmy w ostatni etap rozwoju
społeczeństwa nowoczesnego. W rzeczywistości kierunek jego dalszego rozwoju nie jest łatwy do
przewidzenia, co skłoniło większość socjologów do porzucenia prób tworzenia tzw. wielkiej teorii.
Nie można przesądzić, że w niedalekiej przeszłości kolejne przejście formacyjne nie doprowadzi
do wyłonienia się społeczeństwa „jeszcze późniejszej nowoczesności” czy też „nowoczesności
bardziej zradykalizowanej”. Z tego względu w moim modelu pojęciowym będę posługiwał się
terminem „społeczeństwo drugiej nowoczesności”. Pojęcie to zarówno podkreśla zmianę, jaka
dokonała się w stosunku do pierwszych typizacji społeczeństwa nowoczesnego, jak również
wskazuje na procesualny charakter form uspołecznienia.
Na zakończenie tej części wywodu, konieczne jest rozważenie jeszcze jednej kwestii, która nasuwa
się pod wpływem użytych w nim koncepcji teoretycznych. Problematyczne może wydawać się
stosowanie pojęć „społeczeństwa nowoczesnego” czy też „społeczeństwo drugiej nowoczesności”
do analizy współczesnego społeczeństwa polskiego. Społeczeństwo nowoczesne wyłoniło się
w konkretnym miejscu i czasie - w przechodzących rewolucję przemysłową kapitalistycznych
krajach Zachodu. Polacy, czy precyzyjniej rzecz ujmując, mieszkańcy większości ziem polskich
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znajdowali się na uboczu XIX-wiecznych procesów modernizacyjnych (Jałowiecki, 1996, s. 35-37).
Mirosława Marody (2014, s. 70) stwierdza, że pojawienie się społeczeństwa po-nowoczesnego
poprzedzało istnienie społeczeństwa klasy średniej. Ta forma uspołecznienia z pewnością nie
rozwinęła się w Polsce w taki sposób, jak w krajach zachodnich, co można łączyć z okresem trwania
realnego socjalizmu. Czy zatem taka analiza ma zastosowanie do specyficznego polskiego
kontekstu? Wypada powtórzyć pytanie, które stawia Giddens (2008, s. 122): czy nowoczesność
jest zachodnim projektem?
Postawione powyżej pytania zawierają w zasadzie ukrytą odpowiedź . Wyrażają one sposób
myślenia oparty na założeniu, że „społeczeństwo” jest zbiorowością zamkniętą w ramach państwa
narodowego, a zatem jednej z podstawowych struktur nowoczesności, która występowała
zarówno w państwach kapitalistycznych jak i komunistycznych. Według Giddensa (ibidem, s. 122123), mówiąc o nowoczesności mamy na myśli przekształcenia instytucjonalne, których geneza
leży na Zachodzie.
Z perspektywy ugrupowań instytucjonalnych w rozwoju nowoczesności szczególne znaczenie mają dwa
duże kompleksy organizacyjne: państwo narodowe oraz system kapitalistycznego sposobu produkcji. Oba
sięgają korzeniami specyficznych uwarunkowań historii europejskiej i nie mają w zasadzie odpowiedników
ani w poprzedzających epokach, ani w innych układach kulturowych. Jeżeli razem udało im się
rozprzestrzenić na cały świat, to dzięki wytworzonej przez siebie mocy. Żadne inne, bardziej tradycyjne
formy społeczne nie potrafiły się tej mocy oprzeć na tyle, by zachować całkowitą autonomię i stać na
zewnątrz globalnych tendencji rozwojowych.

Nowoczesność uniwersalizuje się zatem ze względu na swe globalne wpływy, co jest widoczne
chociażby w rozprzestrzenieniu się formy uspołecznienia jaką jest państwo narodowe.
Odnosząc się do powojennej historii Polski należy zapytać, czy państwa, w których nie występował
kapitalistyczny sposób produkcji były nowoczesne. Społeczeństwa socjalistyczne, podobnie jak
kapitalistyczne były społeczeństwami industrialnymi (Beck, 2002, s. 74). Sama geneza socjalizmu
jako teorii politycznej jest na wskroś nowoczesna (por. Beck, Giddens i Lash, 2009, s. 11-16).
W społeczeństwach (rozumianych jako państwa narodowe), w których realny socjalizm był
wdrażany w praktyce występowało wiele zjawisk charakterystycznych dla pierwszej
nowoczesności. Były to bez wątpienia społeczeństwa wielkich struktur, których instytucje
wyznaczały typowe jednostkowe biografie. Ich cechą charakterystyczną była koncentracja na
pracy. System polityczny opierał się na podkreśleniu tego aspektu społeczeństwa nowoczesnego.
Odgrywanie ról zawodowych było tu w otwarty sposób związane z instytucjami socjalizacji
i kontroli społecznej. Ludzie byli traktowani jak odtwórcy ról w procesach pracy, a inne ich role
były uznawane za drugoplanowe (por. Bauman, 1995, s. 88-90). Rozpad struktur społeczeństw
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socjalistycznych dokonał się w inny sposób niż w państwach opiekuńczych Europy Zachodniej,
a zatem w nieco inny sposób przebiegają także przemiany form uspołecznienia (Beck i BeckGernsheim, 2002, s. 126). Dość popularny jest pogląd, że w dawnych krajach demokracji ludowej
przejście formacyjne zaznaczyło się wyraźnie po transformacji ustrojowej (Dziuban, 2013, s. 12;
Garncarek, 2013, s. 78; Kwak, 2014, s. 385; Mynarska, 2011, s. 226; Zdrojewski i Cychowska, 2003,
s. 70). Nastąpił wówczas rozpad sankcjonowanych przez państwo normatywnych biografii, ram
odniesienia, modeli ról (Beck i Beck-Gernsheim, 2002, s. 2). Według mnie nie można tego procesu
wiązać jedynie z transformacją ustrojową. W społeczeństwach socjalistycznych istniały
sprzeczności, które podobnie jak w krajach Zachodnich prowadziły do zmian formy uspołecznienia.
Można tutaj wskazać np. na zjawiska powiązane z wysokim poziomem aktywności zawodowej
kobiet. Praca kobiet jest czynnikiem silnie kwestionującym „tradycyjne” role płciowe i formy życia
rodzinnego charakterystyczne dla nowoczesności. Spadek liczby urodzeń, który nastąpił po 1983
można częściowo tłumaczyć trudną sytuacją gospodarczą i polityczną Polski oraz wkroczeniem
w okres najwyższej płodności mniej licznych roczników osób urodzonych w latach ‘60. (Balicki i in.,
2007, s. 218-225). Można jednak zastanawiać się także nad interpretacją tego zjawiska w duchu
zaprezentowanego powyżej modelu przejść formacyjnych.
Uważam, że możliwe jest zastosowanie zaprezentowanego powyżej modelu pojęciowego do
analizy decyzji prokreacyjnych w polskim kontekście społecznym i kulturowym. Co więcej, wyniki
badań prowadzonych w naszym kraju mogą być w pewnym stopniu uogólniane na inne
społeczeństwa nowoczesne. Zachodzące w Polsce transformacje życia rodzinnego i przemiany
struktury społecznej (np. postępująca prekaryzacja, ukulturowienie różnic społecznych) są
analogiczne do tych, jakie obserwowane są w państwach zachodnich. Wyznacznikiem są dla mnie
nie tyle twierdzenia o uniwersalizmie nowoczesności, które przedstawia Giddens, co teoria
społeczeństwa ryzyka Urlicha Becka. Zręby tej koncepcji powstały jeszcze w latach ‘80.
Po zjednoczeniu Niemiec Beck stanął w obliczu pytania o użyteczność stworzonych pojęć do
analizy przemian obserwowanych we Wschodnich Niemczech. Jego badania (prowadzone
wspólnie z Elisabeth Beck-Gernsheim) wykazały, że takie zastosowanie koncepcji społeczeństwa
ryzyka jest możliwe, a jednocześnie wskazały zjawiska, na które należy zwrócić szczególną uwagę
w kolejnych analizach prowadzonych w dawnych krajach socjalistycznych. Są one powiązane
z faktem, że pomiędzy dwoma krajami niemieckimi istniały istotne różnice w systemie
zabezpieczeń społecznych, aktywności zawodowej kobiet oraz w sposobach pojmowania ról
męskich i kobiecych. Co ciekawe, analiza Becka i Beck-Gernsheim wykazała, że niektóre czynniki
przyczyniające się do przemian form uspołecznienia (np. dążenie kobiet do rozwoju własnej
kariery zawodowej), oddziaływały silniej w Niemczech Wschodnich niż Zachodnich (Beck i Beck-
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Gernsheim, 2002, s. 120-125). Ustalenia pary niemieckich socjologów miały istotne znaczenie
w czasie realizacji moich badań terenowych i tworzenia kolejnych wersji modelu pojęciowego,
który miał pozwolić na opis kulturowego kontekstu decyzji prokreacyjnych współczesnych
młodych Polaków.
Powyżej wiele miejsca zostało poświęcone społeczeństwom epoki pierwszej nowoczesności.
Zapoczątkowane zostały wówczas zjawiska, które należało poddać analizie, by zrozumieć
transformacje, które są obserwowane obecnie. W dalszej części rozdziału zarysuję fenomeny
charakterystyczne dla społeczeństwa drugiej nowoczesności. Mirosława Marody (2014, s. 112)
stwierdza, że trzy wielkie tematy współczesnej socjologii można opisać przy użyciu terminów:
indywidualizm, refleksyjność i tożsamość. Wszystkie te trzy pojęcia są centralnymi punktami prac
teoretyków modernizacji refleksyjnej, które wykazały swą przydatność także w prowadzonych
przeze mnie badaniach.

2.2. Indywidualizacja, konstruowanie biografii i decyzje prokreacyjne
W porównaniu z przednowoczesnymi formami uspołecznienia pierwsza nowoczesność otwierała
drogi awansu społecznego oraz dawała ludziom spore pole jednostkowego wyboru strategii
życiowych. Nie można zatem powiedzieć, że życie jednostek było w sposób nieuchronny
zdeterminowane przez czynniki zewnętrzne (chociaż uwaga ta w większym stopniu dotyczy
mężczyzn niż kobiet). Mimo to, jedną z cech charakterystycznych społeczeństw pierwszej
nowoczesności było standaryzowanie jednostkowych biografii przez „wielkie” struktury,
powiązaną z nimi instytucję rodziny tradycyjnej oraz kompatybilne z nimi wszystkimi zestawy ról
społecznych. Mobilność w pierwszej nowoczesności odbywała się w ramach sztywnych struktur,
można sobie ją wyobrazić jako awans w ramach zhierarchizowanej organizacji, której ideał
uosabiała biurokracja. Awans ten nie wiązał się z wytwarzaniem innowacji społecznych przez
jednostki - przechodziły one z jednego systemu standardowych ról społecznych do innego. Życie
społeczne wydawało się stawać coraz bardziej uporządkowane i coraz bardziej racjonalne. W tym
kontekście nie dziwi fakt, że w ramach socjologicznej teorii funkcjonalnej, która narodziła się
w kulminacyjnym momencie pierwszej nowoczesności zaadaptowany został dogmat rodziny, jako
podstawowej komórki społeczeństwa. Rodzina nuklearna była tworem idealnie pasującym
do logicznej

całości,

jaką

wydawało

się

tworzyć

funkcjonalnie

zróżnicowane

społeczeństwo nowoczesne.
Standaryzacja oznaczała, że poszczególne biografie ludzkie były do siebie w wielu miejscach
podobne. Jednostki, zwłaszcza jednostki należące do tej samej klasy społecznej, w zbliżonym
wieku kończyły edukację, w podobnym wieku tworzyły własne rodziny nuklearne i rozpoczynały
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wychowanie potomstwa. Nie oznacza to, że jednostkowe decyzje nie miały wpływu na kształt
biografii. Decyzje prokreacyjne trudno uznać za wynalazek drugiej nowoczesności z uwagi na fakt,
że zawsze, także w epoce przednowoczesnej, starano się ograniczać nadmierną liczbę potomstwa
(Martos, 2012). Standaryzowanie kwestii związanych z rodzicielstwem przez „wielkie” struktury
oznacza jednak, że jednostki nie potrzebowały specjalnych uzasadnień by posiadać dzieci.
W większości przypadków nie zastanawiały się one czy rodzicielstwo jest kwestią osobistego
wyboru i nie podejrzewały, że może się ono takim wyborem stać. Było ono tradycyjne
i „naturalne”, a przez to w dużej mierze niezależne od jednostkowego wyboru. Uchylanie się przed
nim świadczyło o dysfunkcji danej jednostki. Jeszcze raz należy podkreślić, że uwagi te nie dotyczą
wszystkich jednostek, które żyły w nowoczesności. Oczywiście zdarzali się ludzie, którzy
wyłamywali się ze sztywnych norm i żyli poza wpływem instytucji szczególnie silnie kształtujących
biografię. Twierdzenia te są jednak prawdziwe w odniesieniu do dominujących wówczas form
uspołecznienia. Zgodnie z zaprezentowanym powyżej modelem pojęciowym należy przyjąć, że
w pierwszej nowoczesności musieli także pojawiać się prekursorzy przejścia formacyjnego, ludzie
których biografie wskazywały na nadchodzące przejście formacyjne. Dominowały jednak wzorce
związane ze stosunkowo wysoką płodnością oraz rodziną nuklearną.
Wraz z postępującą modernizacją zaszły zasadnicze zmiany w relacjach jednostek z instytucjami
społecznymi. Uproszczony model tych procesów modernizacji został nakreślony powyżej
w odniesieniu do rodziny. Modernizacja dotknęła jednak nie tylko rodzinę, ale także inne
instytucje społeczne.
Modernizacja prowadzi nie tylko do scentralizowanej władzy państwowej, do koncentracji kapitału, do coraz
gęściejszej sieci powiązań między podziałami pracy i stosunkami rynkowymi, do ruchliwości, masowej
konsumpcji itd., lecz prowadzi ona również (...) do potrójnej >>indywidualizacji<<: do uwolnienia od
historycznie danych społecznych form i więzi, rozumianych jako tradycyjne struktury władzy i ochrony bytu
(>>wymiar uwolnienia<<), do utraty tradycyjnych przekonań dotyczących wiedzy o działaniu, wiary
i panujących norm (>>wymiar odczarowania<<) i - przez co nabiera znaczenia przeciwnego - do nowego
rodzaju więzi społecznych (>>wymiar kontrolny lub reintegracyjny<<) (Beck 2002: 193-194).

Owa indywidualizacja nie była „nowoczesnym wynalazkiem”. W ograniczonym zakresie tendencje
indywidualizacyjne ujawniały się już wcześniej, np. w Renesansie (ibidem, s. 193). Zdaniem Urlicha
Becka, w społeczeństwie przemysłowym pojawił się jednak nowy, bardzo silny czynnik
indywidualizujący w postaci rynku pracy. Wejście jednostek na rynek pracy wyzwoliło impulsy
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indywidualizacyjne, które doprowadziły do przemiany więzi rodzinnych, sąsiedzkich, zawodowych,
z regionalną kulturą itd., w które zaangażowana była jednostka5 (ibidem, s. 112).
Zgodnie z ogólną tendencją powstają zindywidualizowane formy egzystencji i położenia, które zmuszają
ludzi do tego, aby z uwagi na konieczność zapewnienia sobie środków niezbędnych do przeżycia - uczynić
siebie samych >>centrum planowania i dowodzenia życiem<<. Indywidualizacja w tym sensie polega na
zniesieniu potocznych podstaw myślenia w tradycyjnych kategoriach wielkich grup - a więc klas społecznych,
stanów lub warstw (ibidem, s. 112-113).

Przemiany na rynku pracy, takie jak pojawienie się elastycznych form zatrudnienia, wzrost
znaczenia usług kosztem produkcji przemysłowej, coraz większe uzależnienie wzrostu
gospodarczego od posiadanych wiedzy i informacji, globalizacja działania korporacji, są na pewno
istotnym czynnikiem strukturalnym, który przyczynił się do intensyfikacji zjawiska indywidualizacji
w okresie przejścia formacyjnego od pierwszej do drugiej modernizacji. Z punktu widzenia
jednostki, rynek pracy jest kontekstem życia generującym współcześnie olbrzymią niepewność,
która z kolei jest potężną siłą indywidualizujacą (Bauman, 2008, s. 35). Tradycja oraz
współpracujące z nią wielkie struktury i nowoczesne instytucje przestały zapewniać
bezpieczeństwo ontologiczne. Szczególnie dobrze widoczne było to w tych dawnym krajach
socjalistycznych, które przeszły transformację ustrojową i związaną z nią „terapię szokową”
w gospodarce. Jak pisałem jednak wcześniej, można postawić tezę, że przejście od komunizmu do
kapitalizmu nie było w tych społeczeństwach jedynym czynnikiem modernizującym, czy też innymi
słowy, jedynym czynnikiem indywidualizującym. A zatem w grę musiały wchodzić także inne
zjawiska, w mniej bezpośredni sposób związane z przemianami strukturalnymi. Uważam, że
w procesie indywidualizacji istotne są też czynniki związane ze sferą symboliczną, takie jak
wspomniane wcześniej miłość romantyczna oraz egalitarne wartości związane z emancypacją
kobiet. Zagadnienie to zostanie rozwinięte w dalszej części niniejszego podrozdziału.
Sens pojęcia „indywidualizacja” jest najłatwiej uchwytny w odniesieniu do jednostkowych
biografii. Przemiany strukturalne (m.in. szczególnie eksponowana przez Becka sytuacja na rynku
pracy) oraz przemiany w sferze symbolicznej uczyniły z jednostki „centrum planowania
i dowodzenia życiem”. Nakazy tradycji utraciły w znacznej mierze wpływ na ludzkie życie.
To jednostki same muszą je planować i realizować swoje plany. Biografie przestały być
standardowe w kategoriach typowych dla pierwszej nowoczesności. Indywidualizacja oznacza
wykorzenienie ze starych stylów życia społeczeństwa przemysłowego oraz zakorzenienie

5

Beck pisze tu o „oswobodzeniu” jednostki z więzi, co oczywiście jest elementem odróżniającym jego
propozycję od ujęcia uspołecznienia przyjętego w tej pracy. Wiele jego spostrzeżeń dotyczących
indywidualizacji jest jednak inspirujących i wartych wykorzystania.
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w nowych, zmuszających jednostki do indywidualnego konstruowania, inscenizowania
i komponowania biografii (Beck, Giddens i Lash, 2009, s. 27). Jeśli chodzi o decyzje prokreacyjne,
to ten indywidualizacyjny przełom w biografiach obrazuje przejście od boga „błogosławiącego
rodzinę kolejnymi potomkami”, do „planowania rodziny”. Ta zmiana pojęć ukazuje głębokość
przemiany, z którą mamy do czynienia. Kościół katolicki promuje przecież „naturalne
metody planowania rodziny”, które dopuszczają by małżonkowie samodzielnie wybierali
moment pojawiania się kolejnych potomków oraz określali ich stosowną docelową liczbę
(por. Marzec, 2015). To przemiany fundamentalne z punktu widzenia przedmiotu mojej pracy decyzji prokreacyjnych.
Indywidualizacja oznacza (...), że biografia człowieka wyzwolona od zastanych stosunków, otwarta
i uzależniona od własnych decyzji, zostaje przekazana jednostce jako zadanie, które ma ona realizować
w swych działaniach. Zmniejsza się udział możliwości życiowych zasadniczo zamkniętych dla decyzji,
wzrastają natomiast obszary otwarte na nie oraz biografie, które trzeba stworzyć. Indywidualizacja położeń
i karier życiowych oznacza więc, że biografie stają się >>samorefleksywne<<. Przekształcają się one
z biografii

wyznaczonych

przez

społeczeństwo

w

biografie

tworzone

przez

same

jednostki

(Beck, 2002, s. 202).

Agata Dziuban (2013, s. 20-23) wskazuje, że w literaturze socjologicznej można spotkać cztery
ujęcia indywidualizacji:
1. Indywidualizacja jako wybór. Autonomiczna jednostka wyłamuje się spod presji
społecznie sankcjonowanych normatywnych biografii;
2. Indywidualizacja jako los nowoczesnej jednostki. Indywidualizacja jako konsekwencja
przemian zachodzących we wszystkich dziedzinach życia społecznego;
3. Indywidualizacja jako mechanizm prowadzący do atomizacji społecznej i upadku tego,
co wspólnotowe. Walka jednostek o niezależność skazuje na samotność i wykorzenienie,
tożsamościowe niepokoje. Prowadzi ona do erozji życia publicznego, wycofywania się
jednostek w prywatność;
4. Indywidualizacja jako proces umożliwiający jednostkom emancypację i samorealizację.
W niniejszej rozprawie indywidualizacja konceptualizowana jest jako los jednostek w okresie
drugiej nowoczesności. Przyjęty sposób rozumienia „jednostki” i „społeczeństwa” wyklucza
ujmowanie ich jako przeciwstawnych kategorii. Jednostki nie „uwalnianią się” od społecznych
nacisków. Nie można też mówić tu o jakichś świadomych wyborach jednostek, które decydują się
na zmianę formy uspołecznienia. Jednostki oraz społeczny kontekst ich działań, relacji i więzi
społecznych ulegają równoczesnym przemianom, wynikającym z opisanej wcześniej dynamiki
nowoczesności. Indywidualizacja nie oznacza z całą pewnością, że jednostki wyłamują się spod
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presji społecznie sankcjonowanych biografii. Wprost przeciwnie, indywidualizacja oznacza
sposób,

w

jaki

biografie

są standaryzowane

w

drugiej

nowoczesności,

ponieważ

indywidualizacja to zarazem przyczyna, wskaźnik i efekt istnienia form uspołecznienia,
charakterystycznych dla drugiej nowoczesności. Indywidualizację można rozumieć jako
kulturowo usankcjonowaną formę dostosowania jednostek do społeczeństwa. Jednostki są
w swych rzeczywistych działaniach poddane naciskom i oddziaływaniom płynącym ze strony
innych osób i ze strony zinstytucjonalizowanych zbiorowych aktorów (Marody, 2014, s. 226-228).
Kolektywnym doświadczeniem drugiej nowoczesności jest przymus wyboru. Strukturalnym,
sankcjonowanym kulturowo wymogiem staje się prowadzenie „własnego życia”. Kiedyś
oczekiwano tego tylko od nielicznych osób reprezentujących wybrane stany czy klasy społeczne.
Postępująca indywidualizacja powodowała rozszerzanie tego wymogu na kolejne kategorie
społeczne. Prowadzenie własnego życia w drugiej nowoczesności, podobnie zresztą jak
w pierwszej, nie oznacza jednak swobodnego i nieskrępowanego wyboru. Na znaczeniu straciły
tradycyjne czynniki kształtujące ludzkie biografie, ale jednostki są konfrontowane z gąszczem
instytucjonalnych kontrolerów i ograniczeń (przymusów), z których utkane jest nowoczesne życie
(Beck i Beck-Gernscheim, 2002, s. 88). Do zagadnienia czynników standaryzujących biografie
w drugiej nowoczesności wrócę pod koniec tego rozdziału.
Agata Dziuban idzie w swej analizie indywidualizacji w podobnym kierunku jak Mirosława Marody.
Obie socjolożki akceptują tezy Becka oraz Beck-Gernscheim, dotyczące przemian strukturalnych
w drugiej nowoczesności. Wskazują one również na kulturowy aspekt obserwowanych przemian.
Zgodnie z tym podejściem można mówić o 3 wymiarach indywidualizacji:
1. wymiar strukturalny, odnoszący się do działania instytucji, pokazujący w jaki sposób
reorganizacja zasad rządzących życiem społecznym zmieniła społeczny kontekst
jednostkowych żyć i biografii.
2. wymiar kulturowy, odnoszący się do nowych wzorców normatywnych i form kulturowych,
których wyłanianie towarzyszy przemianom w obrębie struktur społecznych. Kultura
indywidualizmu promując postawy indywidualistyczne wspiera przemiany strukturalne.
3. subiektywny, odnoszący się do świadomości i tożsamości podmiotów żyjących
w społeczeństwie zindywidualizowanym. Indywidualizacja w określony sposób przekłada
się na doświadczenia jednostek, proces kształtowania własnej tożsamości oraz nadawania
znaczenia wyborom życiowym (por. Dziuban, 2013, s. 24-26).
Dokonane przez Dziuban zestawienie prac dotyczących różnych wymiarów indywidualizacji
wskazuje, że ich autorzy skłaniają się ku tezie, iż proces ten został zapoczątkowany w jednym
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obszarze, a następnie objął kolejne wymiary. I tak z jednej strony „sprawczość” przypisywana jest
kulturze indywidualizmu, przemianom strukturalnym związanym z przemianami instytucji i/lub
jednostkom „uwalniającym” się spod ich wpływu (por. Beck, 2002, s. 193-194). Prezentowany tu
model pojęciowy zakłada, że indywidualizacja zachodzi równocześnie we wszystkich
wyróżnionych wymiarach, a obserwowane w nich transformacje łącznie wpisują się
w przemiany dominujących form uspołecznienia. Z tego względu możliwe jest zrealizowanie
postulatu postawionego w rozdziale 1, a dotyczącego formułowania wyjaśnień decyzji
prokreacyjnych, które są kompatybilne z ustaleniami innych badaczy przemian życia rodzinnego.
Zaadaptowanie na potrzeby tej pracy rozróżnienia na strukturalny i kulturowy wymiar
indywidualizacji może wydawać się sprzeczne z postulowanym przeze mnie zakorzenieniem
wyników analiz w dorobku antropologii społecznej. W moim ujęciu, zjawiska przypisane do
wszystkich trzech wymiarów indywidualizacji są zjawiskami kulturowymi, które zachodzą
w określonym kontekście kulturowym jednocześnie go współtworząc. Brak odnotowania tego
faktu jest słabością teorii modernizacji refleksyjnej, którą zdecydowałem się przezwyciężyć.
Postanowiłem jednak nie rezygnować ze stosowanej przez jej autorów terminologii, ze względu
na jej powszechne występowanie w literaturze przedmiotu. Ważne jednak jest podkreślenie, że
rozróżnienie wymiarów indywidualizacji ma charakter roboczy, analityczny.
Przeprowadzone przeze mnie badania zmierzały do identyfikacji i opisania zmiennych
wpływających na decyzje prokreacyjne, które lokują się przede wszystkim w wymiarze
strukturalnym indywidualizacji oraz, w mniejszym stopniu, w jej wymiarze kulturowym.
Nie wynikało to z przekonania o pierwotności przemian strukturalnych w stosunku do zjawisk
obserwowanych w dwóch pozostałych wymiarach. Skupienie się na jednym wymiarze analizy było
podyktowane względami metodologicznymi z uwagi na fakt, że wielowymiarowa analiza
wymagałaby zastosowania bardzo szerokiego zestawu metod i technik badawczych oraz
analitycznych. Punktem wyjścia w moich badaniach był wymiar subiektywny - w jednostkowych
biografiach poszukiwałem wskaźników czynników „obiektywnych”, które wpływały na decyzje
prokreacyjne. Selekcjonując owe wskaźniki musiałem brać pod uwagę procesy związane
z konstruowaniem jednostkowych narracji biograficznych oraz tożsamości, które zostaną opisane
w dalszej części tego rozdziału. W wielu przypadkach przemiany „wielkich” struktur i instytucji
społecznych są bardzo silnie związane z przemianami w ramach wymiaru kulturowego. Chociaż
analiza skupiała się na tych pierwszych, to w zgromadzonym materiale widoczny był wpływ
czynników przynależących do sfery symbolicznej. Zastosowane techniki analizy nie pozwalały
jednak na ich bardzo precyzyjne opisanie, co było świadomym kompromisem zaakceptowanym

75

przeze mnie na bardzo wczesnym etapie badań terenowych. Szczegółowy opis zastosowanej
strategii badawczej znajduje się w rozdziale 3.
Wracając do zagadnienia indywidualizacji należy jeszcze raz podkreślić, że ujmowanie jej jako „losu
jednostki w drugiej nowoczesności” oznacza, że nie wynika ona ze swobodnych decyzji jednostek.
Jest ona wewnętrznym przymusem konstruowania, projektowania i inscenizowania nie tylko
własnej biografii, ale również właściwych jej zaangażowań i sieci rozumianych jako preferencje
i zmiany kolejnych faz życia. Nawet regulowane do tej pory przez tradycję życie małżeńskie
i rodzinne zaczyna podlegać wpływom decyzji i wraz ze wszystkimi tkwiącymi w nim
sprzecznościami musi być doświadczane jako ryzyko osobiste. Standardowa biografia staje się
biografią wybraną, biografią „zrób to sam” (Bauman, 2006, s. 50; Beck i Beck-Gernsheim, 2002,
s. 3). Życie rodzinne jest obszarem, który znajduje się w centrum procesu przemian form
uspołecznienia. Jest to sfera, w której stykają się ze sobą naciski strukturalne, wpływ nowych
wzorców kulturowych oraz efekty decyzji jednostkowych. Z tego względu kwestia przemian życia
rodzinnego poruszana jest nie tylko przez teoretyków modernizacji refleksyjnej (por. Beck, 2002;
Beck i Beck-Gernscheim, 2002; Giddens, 2007a), ale także przez innych badaczy próbujących
formułować wyjaśnienia w bardziej kompleksowy sposób ujmujące obserwowane współcześnie
przemiany (por. Castells, 2008, s. 182-201).
Życie rodzinne jest obszarem, w którym kwestii wymagających od jednostki podjęcia decyzji jest
szczególnie dużo. Konieczne jest, po pierwsze, dokonanie wyboru właściwego partnera. Należy
zdecydować jaki rodzaj relacji chce się z nim tworzyć, czy będzie to forma przypominająca dawną
rodzinę nuklearną czy też któraś z form alternatywnych wobec niej. Istotny jest przy tym wymiar
czasu - jednostka musi określić kiedy jest gotowa na poważny związek. Oczywiście istnieje także
możliwość, że dana osoba odrzuci ideę tworzenia związku i zdecyduje się na życie w pojedynkę.
Wśród ważnych decyzji związanych z konstruowaniem własnej biografii i życia rodzinnego
czołowe miejsce zajmują decyzje prokreacyjne: decyzje dotyczące tego, czy jednostka chce
posiadać dzieci, z kim chce je mieć, w jakim momencie oraz w jakiej liczbie. Do tych podstawowych
kwestii można oczywiście doliczyć jeszcze inne ważne zagadnienia podlegające jednostkowym
wyborom6: czy dana osoba chce doprowadzić do narodzin potomstwa zdając się na siły natury czy

6

Określenia „wybory” i „decyzje prokreacyjne” są przeze mnie używane zamiennie. Jestem jednak
świadomy rozróżnienia pojęć „wyborów” i „decyzji”, które wprowadził Giddens. Pisze on (Beck, Giddens
i Lash, 2009, s. 104): „Aby zmierzyć się z porządkiem posttradycyjnym, musimy zatem dokonać rozróżnienia
na wybory i decyzje. W wielu podejmowanych na co dzień działaniach mamy możliwość dokonania wyboru
lub raczej dokonanie wyboru, jak wspomniałem wcześniej, stało się w ich przypadku koniecznością - tak
właśnie brzmi zasadnicza teza dotycząca życia codziennego w dzisiejszym świecie. Z analitycznego punktu
widzenia precyzyjniejsze byłoby stwierdzenie, że wszystkie obszary aktywności społecznej podlegają
skutkom decyzji podejmowanych często, choć nie zawsze, na podstawie roszczeń do takiej czy innej wiedzy
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też zdecyduje się na prokreację wspomaganą bądź adopcję. Należy zdecydować też jaki rodzaj
antykoncepcji będzie stosować się w okresie poprzedzającym starania o pierwsze lub kolejne
dziecko. Okres ciąży, poród, kolejne etapy życia dziecka to kolejne dziesiątki, setki, a może nawet
tysiące mniejszych lub większych decyzji, które należy podjąć. Wszystko to obudowane jest
niezliczonymi innymi decyzjami, wśród których najważniejsze dotyczą miejsca zamieszkania,
wykształcenia, wykonywanej pracy, relacji z członkami rodziny i przyjaciółmi, światopoglądu.

2.2.1. Społeczeństwo ryzyka i ryzyko biograficzne
Wprowadzając pojęcie „społeczeństwa ryzyka” Urlich Beck zwrócił uwagę na szereg istotnych cech
strukturalnych społeczeństwa drugiej nowoczesności, które wpływają na położenie życiowe
jednostek. Nie będę tu szczegółowo referował jego koncepcji, która jest powszechnie znana i którą
traktuję jako jeden z dostępnych opisów wybranych wymiarów dominującej obecnie formy
uspołecznienia. Przeprowadzone badania potwierdziły jednak, że kategoria „ryzyka” ma istotny
wpływ na procesy konstruowania jednostkowych biografii współczesnych młodych Polaków.
W związku z tym należy uwzględnić ją w budowanym modelu pojęciowym odnoszącym się do
decyzji prokreacyjnych.
W przednowoczesnych, tradycyjnych społeczeństwach pojęcie ryzyka nie występowało. Wyłoniło
się ono w społeczeństwie pierwszej nowoczesności, które było niejako programowo

eksperckiej. Kto podejmuje owe decyzje i jak tego dokonuje - oto fundamentalna kwestia władzy. Decyzja
oczywiście zawsze jest czyimś wyborem, a wszystkie wybory, nawet te dokonywane przez ludzi całkowicie
zubożałych lub faktycznie pozbawionych władzy, najczęściej odzwierciedlają istniejące wcześniej relacje
władzy. Wprowadzenie do życia społecznego możliwości podejmowania decyzji nie należy zatem
utożsamiać ipso facto z pluralizmem; również za jego pośrednictwem rodzi się władza i stratyfikacja. Można
zatem na to podać mnóstwo przykładów, a obejmują one całą gamę aktywności społecznej: od drobnych
cech życia codziennego do systemów globalnych.” Jak będzie można przekonać się w dalszej części niniejszej
pracy, intuicja brytyjskiego socjologa jest w dużej mierze słuszna: ludzie rozstrzygając istotne kwestie
w swoim życiu zazwyczaj wybierają z ograniczonej liczby dostępnych im opcji. Owo ograniczenie można
rozpatrywać w kategoriach nierówności społecznych, które są efektem relacji władzy w drugiej
nowoczesności. Innymi słowy, zakres wyborów prokreacyjnych jest wyznaczany przez decyzje
podejmowane na wyższych poziomach systemu społecznego. Nie zdecydowałem się jednak na
wprowadzenie Giddensowskiego rozróżnienia na wybory i decyzje, ponieważ termin „decyzje prokreacyjne”
wydaje się być już dość mocno ugruntowany w literaturze zarówno polskiej, jak i anglojęzycznej. Za moim
wyborem przemawiają także względy metodologiczne. Przedmiotem badań były obiektywne, strukturalne
czynniki wpływające na decyzje o posiadaniu potomstwa. Punktem wyjścia w analizie była jednak
perspektywa jednostkowa - tworzone przez jednostki opowieści o życiu były źródłem wskaźników, które
pozwalały na wnioskowanie o obiektywnych czynnikach wpływających na decyzje prokreacyjne. Zebrane
opowieści o życiu nie dostarczyły wskaźników i danych, które pozwoliłyby prowadzić badanie wymiaru
władzy w odniesieniu do decyzji życiowych. Badane przeze mnie jednostki zazwyczaj nie dostrzegały
wszystkich ograniczeń, jakie spotykają w swoim życiu. Bardzo silne było u nich przekonanie, że życiowe
powodzenie zależy od indywidualnych starań. Z pewnością nie dostrzegały one globalnych relacji władzy,
które wpływają na ograniczenie dostępnych im opcji do wyboru. Moje ujęcie „decyzji” zakłada, że są one
uzależnione od obiektywnych ograniczeń, w tym relacji władzy, które jednak są dla jednostek w dużej mierze
niewidoczne - między innymi ze względu na kulturę indywidualizmu i szeroką akceptację związanych z nią
wzorów życia.
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zorientowanym na przyszłość, na konstruowanie i kolonizowanie (Krzychała, 2007, s. 34).
„Wynalezienie” nowoczesnego ryzyka dokonało się u zarania społeczeństwa przemysłowego, co
było związane z postępującymi procesami detradycjonalizacji i modernizacji.
Fakt, że ryzyko - dotyczące wielu różnych form działania - jest generalnie uznawane przez laików za ryzyko,
to najważniejsza z rozbieżności między światem przednowoczesnym i nowoczesnym. Przedsięwzięcia
o wysokim ryzyku podejmowane w kulturach tradycyjnych zdarzały się czasem w świeckich dziedzinach
życia, lecz częściej podejmowano je pod auspicjami religii czy magii. (...) magia i religia bardzo często
dostarczały sposobów, które umożliwiały zatuszowanie niepewności związanej z ryzykownym
przedsięwzięciem, przekładając w ten sposób doświadczenie ryzyka na względne poczucie bezpieczeństwa.
Tam, gdzie o ryzyku wiadomo, że jest ryzykiem, taki sposób wytwarzania zaufania wobec ryzykownych
działań z definicji jest nieosiągalny (Giddens, 2008, s. 91).

Od społeczeństwa przemysłowego wymaga się, aby tworzyło rzeczywistość, w której codzienne
sytuacje można kontrolować za pomocą racjonalności instrumentalnej i w której będą one
przewidywalne (Beck, Giddens i Lash, 2009, s. 23). Można stwierdzić, że w tej dziedzinie
społeczeństwo pierwszej nowoczesności odniosło sukces - długość ludzkiego życia znacznie się
wydłużyła, a różne naturalne zjawiska zostały ujarzmione w sposób zmniejszający ich
śmiercionośność. Stworzono instytucje, które zapewniają ubezpieczenie i chronią przed
zagrożeniami związanymi z przedsięwzięciami gospodarczymi. Przykry wpływ różnych
nieszczęśliwych zrządzeń losu na życie jednostki jest, przynajmniej częściowo, eliminowany przez
instytucje państwa opiekuńczego. Szacowanie ryzyka, racjonalizowanie działań i projektowanie ich
w taki sposób by minimalizować ich ewentualne negatywne skutki, a maksymalizować różnego
rodzaju zyski, stało się cechą charakterystyczną społeczeństwa nowoczesnego.
Paradoks nowoczesności polega jednak na tym, że im bardziej skupia się ona na likwidacji
zagrożeń, tym bardziej przyczynia się ona do tworzenia kolejnych. „Choć mechanizmy
wykorzeniające stworzyły w dzisiejszym świecie wielkie obszary bezpieczeństwa, to równocześnie
zalew nowych rodzajów ryzyka, które zostały przy tym powołane do istnienia, jest imponujący”
(Giddens, 2008, s. 88). Jak zostało stwierdzone powyżej - kryzys nowoczesności wynika nie z jej
porażek, lecz z jej sukcesów. Wraz z postępującą detradycjonalizacją i sukcesami
w „socjalizowaniu” kolejnych elementów natury, pojawiają się nowe ryzyka. Nie są one tym razem
związane z obiektywnymi, zewnętrznymi wobec jednostek i instytucji czynnikami, lecz ich
przyczyny są nowoczesne, a efekty oddziaływania globalne (Beck, 2002, s. 30). Nowoczesne
instytucje i systemy eksperckie, zamiast minimalizować ryzyko, produkują je. Nasilenie się tego
procesu wyznacza przejście od społeczeństwa pierwszej nowoczesności do społeczeństwa drugiej
nowoczesności, czy też stosując nomenklaturę Becka (Beck, Giddens i Lash, 2009, s. 16), od
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społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa ryzyka. Należy tu jednak podkreślić, że ryzyko
jako takie pojawiło się już u zarania nowoczesnych instytucji, w momencie transformacji
od społeczeństwa rolniczego do przemysłowego. „Ziemia jest i była stabilnym, w miarę
przewidywalnym zasobem środków do życia, umożliwiającym >>planowanie<< w długim
horyzoncie czasu. Rynek pracy (...) jest kapryśny i nieprzewidywalny” (Giza-Poleszczuk, 2005,
s. 237). Wyłonienie się instytucji rynku pracy miało więc wpływ na kształtowanie się rodziny
nuklearnej. Rynek pracy i związane z nim ryzyko jest bardzo istotnym czynnikiem napędzającym
proces indywidualizacji, zwłaszcza jeśli rozpatrujemy go w jego wymiarze strukturalnym.
Zagadnienia tego nie można pominąć analizując współczesne przemiany życia rodzinnego oraz
decyzji prokreacyjnych.
Teoretycy modernizacji refleksyjnej wskazują bardzo wiele przykładów zjawiska produkowania
ryzyka przez nowoczesne instytucje. Często przywołuje się w tym kontekście energetykę i broń
atomową, które z jednej strony są wspaniałą egzemplifikacją ludzkiego panowania nad naturą, ale
z drugiej strony stwarzają zagrożenie gigantyczną katastrofą, która może zgładzić życie na Ziemi.
Przykłady tego typu można by z łatwością mnożyć. W kontekście przedmiotu niniejszej pracy warto
w tym miejscu wskazać na dwa takie nowoczesne ryzyka. Malejąca dzietność, która jest
charakterystyczna dla społeczeństw rozwiniętych grozi zatrzymaniem ich reprodukcji, nie tylko na
poziomie społecznym, ale także biologicznym. Odrzucenie rodzicielstwa jako standardowego
elementu ludzkiej biografii jest bez wątpienia nowoczesnym, posttradycyjnym wynalazkiem, co
próbowałem pokazać powyżej. Nowoczesną odpowiedzią na te problemy są techniki prokreacji
wspomaganej oraz inżynierii genetycznej. Pozwalają one m.in. na przedłużenie okresu płodności,
tak że coraz starsze jednostki i pary mogą decydować się na posiadanie potomstwa. Z drugiej
strony grożą one jednak ziszczeniem się koszmaru eugeniki liberalnej. Co więcej, wszystkie te
zjawiska mogą mieć jeszcze inne złowieszcze skutki uboczne, których nie potrafimy dziś dostrzec
ze względu na zbyt niski poziom rozwoju nauki. Klasycznym przykładem nieprzewidzianych
efektów ubocznych są urządzenia zawierające freony. W momencie ich upowszechniania
traktowane były jako przyszłościowa technologia i nie przewidywano ich negatywnego wpływu na
warstwę ozonową (Beck, 2002, s. 174-175).
Zmniejszanie się znaczenia tradycji w nowoczesności doprowadziło do likwidacji zewnętrznych
źródeł pewności oraz bezpieczeństwa ontologicznego. Postępująca modernizacja nie
spowodowała jednak, że stały się one zbędne, zarówno z punktu widzenia jednostek, jak i całego
społeczeństwa. Odejście od tradycji, produkcja ryzyka przez nowoczesne instytucje oraz ciążący
na jednostkach obowiązek konstruowania biografii i podejmowania życiowych decyzji mają
poważne konsekwencje. To instytucjonalna sprzeczność drugiej nowoczesności, która powoduje,
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że „(...) ryzyko i niewiedza budzą żądanie bezpieczeństwa i prowadzą po omacku przez mgłę
niewiedzy i niepewności do nowych niewiadomych i niepewności. A nawet więcej: równolegle
z przymusem podejmowanych decyzji rośnie nierozstrzygalność problemów, które jednak muszą
znaleźć rozwiązanie” (Beck, 2002, s. 279). Innymi słowy, instytucje generują ryzyko i niepewność,
które są odczuwane przez jednostkę i stanowią kontekst jej działań społecznych oraz decyzji
podejmowanych w ramach konstruowania biografii.
Wprowadzenie

do

analizy

pojęcia

„ryzyka”

pozwala

lepiej

zrozumieć

sens

zjawiska indywidualizacji.
Brutalny fakt ontologicznej niepewności ma w każdym razie zawsze ostatecznego adresata: odbiorcą
rezydualnego ryzyka społeczeństwa światowego ryzyka jest jednostka. Wszystko, co stwarza ryzyko i czyni
je nieobliczalnym, wszystko, co wywołuje instytucjonalne kryzysy zarówno na poziomie panującej polityki,
jak i na poziomie rynków, ostateczną odpowiedzialnością za decyzję obarcza jednostki, które w końcu
zostają pozostawione same sobie ze swoją częściową i stronniczą wiedzą, nierozstrzygalnością i piętrzącymi
się niepewnościami (ibidem, s. 280).

Społeczeństwo i jego instytucje nie są w stanie zapanować nad problemami, efektami ubocznymi
oraz ryzykami, które same generują (Beck, 2012, s. 278). Rozwiązaniem tych instytucjonalnych
sprzeczności jest indywidualizacja: przekazanie problemów na niższy, jednostkowy poziom.
Indywidualizacja oznacza poszukiwanie biograficznych rozwiązań systemowych sprzeczności
(Beck i Beck-Gernscheim, 2002, s. XXII). Jednostka musi poradzić sobie ze skutkami kryzysu
ekonomicznego i załamaniem na rynku pracy. Jednostkowe wybory zadecydują o tym czy
dzietność będzie rosnąć, czy też społeczeństwa rozwinięte będą dalej starzeć się i „kurczyć”.
Od tych decyzji zależy też, czy pojawi się eugenika liberalna, czy też nie. Można zatem powiedzieć,
że nowoczesne ryzyko leży u podstaw procesu konstruowania jednostkowych biografii - jest on
sposobem na przezwyciężenie zagrożeń tworzonych przez instytucje, które nie są w stanie
poradzić sobie z tym same.
W kontekście jednostkowych biografii ryzyko odgrywa także jeszcze inną rolę. Jednostki
upodabniają się do nowoczesnych instytucji w tym sensie, że muszą kalkulować i przewidywać
zagrożenia. Ludzie akceptują to, że
nasze działania w żadnej mierze nie układają się w określony z góry przebieg i zawsze pozostają otwarte
na przygodne zdarzenia. (...) Życie w >>społeczeństwie ryzyka<< to życie z analitycznym nastawieniem do
możliwych sposobów działania, pozytywnych i negatywnych, wobec których, jako jednostki i globalnie,
stajemy w toku naszej społecznej egzystencji (Giddens 2007a: 41).
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Ludzie muszą być świadomi zagrożeń i ma to olbrzymi wpływ na podejmowane przez nich decyzje,
w tym na decyzje dotyczące posiadania dzieci. Jednostki muszą brać pod uwagę to, czy będą
w stanie zapewnić im „dobrą” przyszłość i czy w ogóle będą w stanie być „dobrymi” rodzicami.
Konieczne jest kalkulowanie wpływu, jaki będą miały narodziny dziecka na sytuację zawodową
danej osoby. Takie kalkulacje nadają biegowi jednostkowego życia narratywności. „Stosowanie
tego rodzaju probabilistycznej, uwzględniającej czynnik ryzyka kalkulacji często stawia nas
w sytuacji >>wstydu<<, kiedy ujawniamy przed innymi swoje sprzeczne, fragmentaryczne
autobiografie” (Beck, Giddens i Lash, 2009, s. 186). To stwierdzenie kieruje nas ku
kolejnym istotnym aspektom społeczeństwa drugiej nowoczesności: refleksyjności oraz
konstruowaniu tożsamości.

2.3.

Refleksyjność drugiej nowoczesności

W pierwszej części tego rozdziału wprowadzone zostało pojęcie „refleksyjności”, które odnosi się
do jednego z czynników odpowiedzialnych za dynamikę nowoczesnych instytucji. Można
je zdefiniować jako systematyczne poddawanie społecznej aktywności i materialnego stosunku
do przyrody rewizji ze względu na nowo zdobyte wiadomości lub nabytą wiedzę. Wiedza nie jest
przy tym czymś ubocznym lub przypadkowym, ale stanowi strukturalny element nowoczesnych
instytucji7 (Giddens, 2007a, s. 29). Praktyki społeczne są ciągle diagnozowane, kontrolowane
i reorganizowane w świetle informacji napływających z obszaru wiedzy (Bokszański, 2005, s. 263).
Refleksyjność wpływa na dynamikę nowoczesności, ponieważ jest powiązana z problemami czy
też skutkami ubocznymi procesu modernizacji. Nowoczesność ulega samo-transformacji (Beck
i Lau, 2005, s. 526). Pod wpływem refleksyjności do systemu społecznego wprowadzane są nowe
rozwiązania, które mają usuwać niepożądane następstwa wcześniejszych rozwiązań, a te nie tylko
zmieniają owe wcześniejsze rozwiązania, lecz jednocześnie wytwarzają nowe niepożądane
następstwa, które wymagają kolejnych kroków zaradczych. Tym samym od początku
nowoczesności trwa jej „unowocześnianie”. Chociaż wyłaniają się nowe typizacje tej bardziej
ogólnej formy uspołecznienia, to sama nowoczesność wciąż zachowuje swoje podstawowe
zasady, w tym również zdolność do refleksyjnej modernizacji (Marody, 2014, s. 76-78).
Powyższe rozumienie refleksyjności dobrze wpisuje się w proponowane tu ujęcie przemian
instytucji rodziny. Przejście formacyjne od społeczeństwa przed-nowoczesnego (przedprzemysłowego, rolniczego, feudalnego) do społeczeństwa nowoczesnego (przemysłowego)

7

Należy pamiętać tu o wprowadzonym przez Becka rozróżnieniu na wiedzę i nie-wiedzę, które zostało
wspomniane w jednym z wcześniejszych przypisów. Zgadzam się z argumentacją Becka i uważam jego
propozycję za cenne uzupełnienie modelu pojęciowego Giddensa, jednak ze względu na jasność wywodu
pomijam w tym miejscu to zagadnienie.
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zaowocowało wyłonieniem się rodziny nuklearnej. Pojawienie się przemysłu i rynku pracy
sprawiło, że młodzi ludzie mogli poszukiwać ekonomicznej niezależności od rodzinnej jednostki
pochodzenia. Był to proces powolny - jednostki rodzinne charakterystyczne dla feudalnej Europy
(rody) nie były bierne wobec przemian i początkowo zachowywały swoje wpływy. Państwo jednak
w coraz większym zakresie ingerowało w to, co do tej pory leżało w kompetencjach jednostek
rodzinnych, np. wychowanie dzieci. Zjawisko to można określić jako efekt i wskaźnik zachodzącej
modernizacji (Giza-Poleszczuk, 2005, s. 236-237).
Czynniki - demograficzny i ekonomiczny wzajemnie się wspierały i napędzały. To nie >>uprzemysłowienie<<
zmusiło rodziny do adaptacji - to raczej zmiany strategii formowania jednostek rodzinnych, wymuszone
przez zamykanie się środowiska oraz gwałtowny wzrost populacji były (...) >>cichą rewolucyjną siłą<<,
zmieniającą historię (ibidem, s. 238).

Nie oznacza to spadku znaczenia „jednostki rodzinnej”, ale jej przeorientowanie na nowy wymiar:
moralny. Rodzina nuklearna stała się istotnym elementem ideologii społecznej. Ten etap przemian
form uspołecznienia można utożsamiać z opisanym wcześniej „pół-stanowym” etapem
nowoczesności. Mimo że „tradycyjność” tej typizacji form uspołecznienia wydawała się zapewniać
jej dużą trwałość, to jednak rodzina tradycyjna nie mogła oprzeć się dalszej refleksyjnej
modernizacji. Jednostka rodzinna wprzęgnięta była jako czynny aktor w dynamiczne przemiany
ekonomiczne i społeczne. Można wśród nich wymienić migracje wewnętrzne i zewnętrzne,
kształtowanie nowych pól aktywności ekonomicznej, przemiany w organizacji pracy, zrywanie
więzów zależności od „domu” czy „rodu”. Zjawiska te pozwalały na rozwój nowoczesnych
społeczeństw, ale zarazem generowały też liczne skutki uboczne. Usytuowanie rodziny w centrum
nowoczesnej ideologii społecznej oraz w centrum zachodzących przemian zaowocowało wkrótce
uczynieniem z niej przedmiotu naukowej diagnozy ekspertów (ibidem, s. 239). Państwa zaczęły
prowadzić „politykę rodzinną”. Narodziły się demografia i socjologia - nauki kluczowe dla zjawiska
refleksyjności w wymiarze życia społecznego. Twierdzenie o rodzinie jako o podstawowej komórce
społeczeństwa zostało nie tylko usankcjonowane w systemach moralnych, ale zyskało również
potwierdzenie naukowe, czego egzemplifikacją była przywołana w rozdziale 1 teoria funkcjonalna
Parsonsa. Twierdzenia socjologów nie były po prostu opisem obserwowanej rzeczywistości
społecznej. Miały one znaczący wpływ na dalsze przemiany życia rodzinnego. Z kolei zmiany
zachodzące w samych rodzinach generowały kolejne wyjaśnienia socjologiczne.
Przemiany życia rodzinnego są dobrym przykładem nie tylko tego, w jaki sposób refleksyjność
zmienia nowoczesne instytucje. Powyższy opis zwraca uwagę także na jej związek
z indywidualizacją. Warte podkreślenia jest stwierdzenie Anny Gizy-Poleszczuk (ibidem, s. 238), że
na transformacje nowoczesności wpływ miały strategie formowania jednostek rodzinnych,
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kształtowane pod wpływem określonej ideologii społecznej i/lub (nie)wiedzy naukowej.
Twierdzenie to wiąże w ramach modelu pojęciowego jednostkowe wybory i utożsamiane
z indywidualizacją zjawisko kształtowania przez ludzi własnych biografii z ich refleksyjnym
zapośredniczeniem przez wiedzę ekspercką. Z tego powodu, w epoce drugiej nowoczesności
refleksyjność można rozpatrywać, nie tylko w wymiarze strukturalnym, kulturowym, ale także
z perspektywy jednostki. Ludzie nie są oczywiście refleksyjni w taki sposób jak instytucje
społeczne. W nowoczesności cechuje ich jednak coś więcej niż zwykła refleksyjna kontrola działań
(por. Giddens, 2007a, s. 29).
Każdy, kto w jakimś kraju Zachodu zawiera dzisiaj małżeństwo, wie, że współczynnik rozwodów jest
wysoki (posiada też być może sporo, choć częściowych i niepełnych informacji na temat demografii
małżeństwa i rodziny). Wiedza o wysokim współczynniku rozwodów może wpłynąć na samą decyzję
zawarcia małżeństwa, a także na związane z nim ustalenia dotyczące własności itd. Świadomość
współczynnika rozwodów oznacza zresztą o wiele więcej niż zwykłe uświadomienie sobie brutalnych faktów.
Jest ona teoretyzowana przez laików w sposób, na który wyraźny wpływ ma myślenie socjologiczne. Zatem,
potencjalnie rzecz biorąc, każdy, kto rozważa zawarcie małżeństwa, wyrabia sobie pogląd na to,
jak instytucje rodziny ulegają zmianie, jak zmienia się pozycja społeczna i władza mężczyzn i kobiet, jak
przekształcają się zwyczaje seksualne itd. - a wszystko to bierze udział w procesie dalszych zmian, który
dzięki refleksyjności jest tymi poglądami przepojony (Giddens, 2008, s. 30-31).

Refleksyjność nie oznacza, że jednostki zawsze w pełni świadomie analizują rzeczywistość
społeczną przy użyciu teorii naukowych. Oznacza ona raczej przenikanie do codziennego życia
specjalistycznych pojęć i wyników badań. Przykładowo, w pierwszej nowoczesności rola
matki/ojca była zdefiniowana w kategoriach moralnych, ale tradycyjne role płciowe doczekały się
także wielu potwierdzających ich „naturalność” badań naukowych (por. Bourdieu, 2004, s. 18).
Rozmaitymi drogami, zwłaszcza dzięki nowoczesnej masowej komunikacji, wyniki badań docierały
do jednostek. Tworzenie kontekstu działania przez wiedzę oraz informacje było i jest jednym ze
sposobów, w jaki nowoczesne instytucje wpływają na wybory życiowe jednostek, także takich,
które nie są na co dzień czytelnikami specjalistycznych publikacji. Wyniki badań naukowych oraz
wiedza roszcząca sobie pretensje do bycia „naukową” miały również wpływ na politykę państwa,
a także na powstawanie i funkcjonowanie rodzin. Modernizacja nie unieważniła całkowicie
wpływu kategorii moralnych i ideologii na życie rodzinne. Nawet „tradycyjne” przepisy na życie
rodzinne w coraz większym stopniu odwołują się do wyników badań i mniej lub bardziej
„prawomocnej” wiedzy naukowej. Wystarczy kolejny raz wspomnieć przykład „naturalnych metod
planowania rodziny”.
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Rosnący wpływ refleksyjności na życie rodzinne widać także w sferze wychowywania dzieci.
Wiedza na ten temat nie jest już przekazywana tradycyjnie w rodzinie czy społeczności lokalnej.
Rodzice w coraz większym stopniu tracą kontrolę nad tym procesem na rzecz różnego rodzaju
„ekspertów i ekspertek”. Jak stwierdza Anna Giza-Poleszczuk (2005, s. 244), „upowszechniane
przez mass media oraz rosnącą rzeszę specjalistów od pomocy i terapii przeświadczenie o słabości
rodziny stało się elementem samoświadomości rodziców i dzieci, pogłębiając niepewność co do
własnych kompetencji”. Innym przykładem tego zjawiska jest przejęcie kontroli nad porodem
przez mężczyzn-ekspertów, które dokonało się w początkach nowoczesności. Proces ten został
opisany m.in. przez Adrienne Rich (2000, s. 204-224).
Zdaniem Zbigniewa Bokszańskiego (2005, s. 271) refleksyjność nowoczesności powoduje
u jednostek rozwijanie się poczucia utraty kompetencji. „Dzieje się tak, ponieważ wdzieranie się
abstrakcyjnych systemów wiedzy eksperckiej do wszystkich nieomal obszarów życia codziennego
podważa wszystkie uprzednio istniejące formy kontroli lokalnej nad działaniami jednostki
i przebiegiem jej życia” (ibidem).
W jakim stopniu można mówić o samodzielnym kształtowaniu biografii w sytuacji, gdy podejmując
ważne decyzje życiowe konieczne jest odniesienie ich do zewnętrznych źródeł wiedzy? Jest to
niezwykle ważne zagadnienie w kontekście decyzji prokreacyjnych, które zostanie bardziej
dogłębnie przeanalizowane w rozdziale 5.
Powiązania pomiędzy refleksyjnością a indywidualizacją widoczne są zatem nie tylko
w przekształceniach instytucji społecznych, które są ich efektem, ale także na poziomie
jednostkowych biografii. Jak zostało to wskazane w poprzednim podrozdziale, indywidualizacja
oznacza między innymi to, że jednostki zmuszone są przez obiektywne czynniki (kontekst
kulturowy) do samodzielnego podejmowania istotnych życiowych decyzji i kształtowania
własnych biografii. Konstruowanie biografii w drugiej nowoczesności w coraz większym stopniu
oznacza tworzenie strategicznych planów życiowych uwzględniających różne niezależne od
jednostek czynniki. Proces ten uwzględnia szacowanie przez jednostki ryzyka związanego
z decyzjami życiowymi, które odbywa się pod wpływem wiedzy dostarczanej przez systemy
eksperckie (Giddens, 2007a, s. 112-120). Planowanie życia związane jest nie tylko ze
strukturalnym, ale również z kulturowym wymiarem indywidualizacji. Wzorce nakazujące
definiowanie strategicznych celów życiowych oraz sposobów ich osiągania są wpisane w kulturę
indywidualizmu (Jacyno, 2007, s. 44-55). Refleksyjność jest nieodłącznym atrybutem opisanego
we wcześniejszym podrozdziale zjawiska konstruowania biografii i w związku z tym może być
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traktowana nie tylko jako strukturalna cecha instytucji społecznych, ale także jako cecha jednostek
w drugiej nowoczesności (Marody, 2014, s. 167).
Agata Dziuban (2013, s. 49-51) opisując refleksyjność nowoczesnych jednostek posługuje się
trafnie wybranymi twierdzeniami teoretyków modernizacji refleksyjnej. Wskazuje ona
(za Urlichem Beckiem), że należy ją rozumieć jako monitorowanie własnych działań, aktywne
reagowanie na nie i próby przewidywania przyszłych zdarzeń, a przez to jako dostosowywanie
własnej biografii do warunków narzucanych przez struktury i instytucje społeczne. W drugiej
nowoczesności, wszechobecność ryzyka i przemiany instytucji warunkujących jednostkowe
wybory zmuszają jednostki do strategicznego zarządzania możliwościami i ambiwalencjami
pojawiającymi się w ich życiu. Biografia nie jest, czy może raczej nie jest postrzegana, jako zbiór
decyzji podejmowanych ad hoc. Musi być ona raczej efektem realizacji strategicznego planu.
Giddens (2007a) pokazał to zjawisko bardzo przekonująco na podstawie analizy różnego rodzaju
poradników psychologicznych. Jednostki muszą refleksyjnie monitorować nie tylko otoczenie
zewnętrzne, ale także własne działania oraz procesy umysłowe, ponieważ one również mogą
wpływać na biografię. Brytyjski socjolog, inaczej niż Urlich Beck, w większym stopniu skupia się na
tworzeniu przez jednostki spójnych indywidualnych „projektów tożsamościowych” niż na kwestii
obiektywnego dopasowania biografii do warunków systemowych i instytucjonalnych. Ważnym
wymiarem strategicznego planowania życia jest według niego ujmowanie przez jednostkę
wydarzeń zachodzących w życiu w kategoriach ciągłości biograficznej narracji. Jest to bardzo
ważny wątek, który zostanie rozwinięty w kolejnym podrozdziale. Kwestia projektów
tożsamościowych ma istotne znaczenie dla przyjętej strategii badania decyzji prokreacyjnych,
która opiera się na badaniach biograficznych. Z punktu widzenia decyzji prokreacyjnych oba ujęcia
procesu strategicznego planowania życia - strukturalne i tożsamościowe (opisywane przez
Dziuban przy użyciu pojęć odpowiednio refleksyjności reaktywnej i refleksyjności propodmiotowej) - są użyteczne. Pozwalają one uchwycić sposób, w jaki dominująca obecnie forma
uspołecznienia - druga nowoczesność - wpływa zarówno na kształtowanie tego co społeczne, jak
i tego, co jednostkowe.

2.4.

Tożsamość i narracje biograficzne

Tożsamość, według bardzo ogólnej definicji, to „zbiór właściwości opisujących istotne cechy
aktora/podmiotu społecznego w jego własnych przekonaniach” (Bokszański, 2005, s. 15-16).
Pojęcie to może być kojarzone z paradygmatem interakcjonistycznym, za którego sprawą wzrosło
jego znaczenie w naukach społecznych. Różnych definicji i teoretycznych ujęć tożsamości powstało
jednak w ostatnich kilku dekadach znacznie więcej. Analizowane są nie tylko tożsamości
jednostkowe,

ale

także

tożsamości

zbiorowe,

np.

tożsamość

Polaków.

Tożsamość
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jednostkową/osobistą (subiektywne przekonania podmiotu na własny temat) odróżnia się od
tożsamości społecznej (autoopisów, które wiążą jednostkę z grupą). W literaturze występują
zarówno

esencjalistyczne

(tożsamość

jest

trwała,

narzucona,

dziedziczona),

jak

i konstruktywistyczne (tożsamość jest dynamiczna, społecznie konstruowana, związana
z odgrywaniem ról społecznych) ujęcia tożsamości (Świątkiewicz-Mośny, 2015, s. 17-22). Dość
powszechne jest przekonanie, że współczesne realia wymuszają powstawanie nowych wzorców
osobowych. Przykładowo, Zygmunt Bauman (1994, s. 5-12) używał do ich opisu metafor
spacerowicza, włóczęgi, turysty i gracza. Teoria społeczeństwa sieci Manuela Castellsa skupia się
z kolei na tożsamościach zbiorowych - są one atrybutami ruchów społecznych, które poprzez
refleksyjne konstruowanie nowych autoidentyfikacji stają się podmiotami zmiany społecznej
(Castells, 2008, s. 23-26; Stadler, 2012, s. 92-96).
Wzrost znaczenia problematyki tożsamości jest związany z opisanymi wcześniej przemianami form
uspołecznienia. Zdaniem Marii Świątkiewicz-Mośny (2015, s. 8):
Wielu teoretyków tożsamości uważa, że pojęcie i problemy z nią związane pojawiły się stosunkowo
niedawno. Wcześniej nie było potrzeby mówienia o tożsamości, ponieważ była ona jasna, czytelna,
oczywista, regulowana stabilnymi i niebudzącymi wątpliwości normami społecznymi oraz modelowanymi
przez nie wzorami codziennych zachowań. Można powiedzieć, że była ona konstruowana niejako poza
jednostką i jej przeznaczona, narzucona.

Podobne stanowisko zajmuje Zbigniew Bokszański (2005, s. 7-18). W społeczeństwie wielkich
struktur (społeczeństwie pierwszej nowoczesności) pojęcie tożsamości nie było niezbędne. Stało
się ono jednak ważnym uzupełnieniem instrumentarium pojęciowego socjologii wraz
z osłabianiem się związków łączących jednostki z klasą i warstwą społeczną, kategoriami
zawodowymi i grupami społecznymi. Wzrost zainteresowania tożsamością warunkowany jest
także zmianami kulturowymi i transformacjami systemów wartości, które w coraz większym
stopniu waloryzują autonomię, indywidualizm oraz wolność jednostki.

2.4.1. Tożsamość a rola społeczna
Wydaje się, że pojęciem bardziej niż „tożsamość” przystającym do warunków pierwszej
nowoczesności było pojęcie „roli społecznej”. W tym kontekście można by ponownie przywołać
metaforę matrioszki: wielkie struktury społeczne i instytucje poprzez system norm i wartości
produkowały standardowe ludzkie biografie. Normy te z perspektywy jednostki można
rozpatrywać jako pogrupowane w ramach ról społecznych oczekiwania odnośnie zachowania.
Przejście od pierwszej do drugiej nowoczesności oznacza między innymi, że role społeczne
przestają pełnić wobec jednostek funkcję jednoznacznych drogowskazów. Media masowe
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konfrontują ludzi z wieloma zróżnicowanymi i nierzadko konkurencyjnymi sposobami zachowania
(Marody, 2014, s. 195). Rosnący poziom skomplikowania i złożoności życia społecznego powoduje,
że niemożliwe staje się dla jednostek posiadanie trwałego zestawu ról złożonego
z komplementarnych elementów. Niewydolność instytucji społecznych w zaspokajaniu potrzeb
jednostek, indywidualizacja i przenoszenie ryzyka na jednostki powodują, że odgrywanie ról staje
się w drugiej nowoczesności coraz bardziej problematyczne. Ludzie coraz bardziej muszą polegać
na własnych osądach i sami muszą podejmować decyzje odnośnie zachowania. Jednoznaczne
wzorce, techniki życia są w coraz mniejszym stopniu dostarczane zarówno przez tradycję jak i przez
nowoczesny system społeczny.
Warto zastanowić się czy w drugiej nowoczesności role społeczne zachowują w ogóle jeszcze
jakieś znaczenie. Być może te społecznie konstruowane oczekiwania odnośnie zachowania zostały
wyparte przez coś bardziej indywidualnego, jednostkowego i osobistego, np. właśnie przez
tożsamość? Odpowiadając na to pytanie twierdząco, można by pojęcia roli społecznej i tożsamości
traktować jako konkurencyjne. Jak zauważył Bronisław Misztal (2000, s. 143) „tożsamość” była
niegdyś peryferyjnym i posiłkowym w dyskursie socjologicznym terminem, który był wprzęgnięty
w analizy ról społecznych. W ostatnich dziesięcioleciach sytuacja ta uległa niejako odwróceniu.
Scott Lash (2002, s. X-XI), podobnie jak Urlich Beck, wskazuje na związek ról społecznych
z systemem społecznym pierwszej nowoczesności. Charakteryzował się on m.in. tym, że normy
promowane przez różne instytucje były w dużej mierze komplementarne i poprzez spójne zestawy
ról konstytuowały standardowe, linearne biografie. Kryzys instytucji w drugiej nowoczesności
przejawia się według Lasha denormizacją ról. Normy narzucane przez instytucje nie mają już tak
dużego znaczenia dla formowania jednostkowych autodefinicji, a zamiast tego niezbędne jest
samodzielne osądzanie, które zasady, sposoby zachowania i techniki życia są odpowiednie.
Oznaczałoby to, że role społeczne zastępowane są przez „tożsamości” samodzielnie konstruowane
przez poszczególne jednostki.
W opisywanym tu modelu pojęciowym wykorzystane zostały zarówno pojęcia roli społecznej, jak
i tożsamości. Przyjęte stanowisko wynika z przekonania o tym, że kolejne typizacje form
uspołecznienia w obrębie nowoczesności wyłaniają się w ramach współwystępowania elementów
ciągłości i zmiany. W czasach pierwszej nowoczesności ludzie posiadali tożsamość i też w jakimś
stopniu samodzielnie ją tworzyli. Podobnie w drugiej nowoczesności, pomimo iż problematyka
tożsamości zyskuje na znaczeniu, to nadal nie jest w pełni autorskim dziełem jednostki i jest
przynajmniej w pewnym stopniu konstruowana społecznie. Przejście od drugiej do pierwszej
nowoczesności cechuje się tym, że zmianie ulega zakres norm oraz możliwych sposobów
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zachowania, które składają się na role społeczne. Na znaczeniu zyskuje osobista tożsamość
jednostek, która jednak w dużej mierze jest nadal społecznie wytwarzana.
Sposób funkcjonowania instytucji społecznych w drugiej nowoczesności uległ zmianie, ale
kontekst kulturowy nadal zachowuje wpływ na to, jak kształtowane są jednostkowe autodefinicje.
Denormizacja ról społecznych nie jest tu rozumiana jako proces, w którym zanikają normy
społeczne. Jego istota polega raczej na tym, że pojawia się coraz więcej wzorców zachowania,
które aspirują do pełnienia funkcji normy. Zgadzam się z Castellsem (2008), że duże znaczenie mają
tu nowe wartości promowane przez ruchy społeczne. Podejście takie jest również w dużej mierze
zgodne z koncepcją „post-polityki” Becka (Beck, Giddens i Lash, 2009, s. 11-78). Różnica między
pierwszą a drugą nowoczesnością nie tkwi w tym, że zanikły role „robotnika”, „ojca” czy „matki”.
Różnica ta polega po pierwsze na tym, że coraz mniejsza liczba osób ma możliwość utrzymania
stabilnej identyfikacji z jakąś jedną kategorią zawodową, warstwą społeczną czy grupą społeczną,
co jest następstwem między innymi hiper-mobilności wymuszanej przez rynek pracy. Po drugie,
nie istnieje już jedna spójna definicja tego, co to znaczy np. „być ojcem”. Inne oczekiwania w tym
zakresie będzie mieć pracodawca, inne system edukacji, a jeszcze inne będą „tradycyjne”
wyjaśnienia oferowane przez instytucje religijne. Rosnąca refleksyjność doprowadziła nie tylko do
tego, że nie wiadomo, który pogląd w tym względzie jest prawomocny, ale także do tego,
że rozmnożyły się systemy eksperckie oferujące wiedzę odnośnie odgrywania poszczególnych ról
oraz powiększeniu uległo grono osób i podmiotów zbiorowych pretendujących do bycia
ekspertami. W drugiej nowoczesności role społeczne nie stały się zatem wydmuszkami. Można by
je raczej porównać do pęczniejących balonów, które rozszerzają się pod wpływem przyrostu
wiedzy generowanej przez systemy abstrakcyjne. Jednostki nadal odgrywają role, ale coraz
częściej muszą podejmować decyzje odnośnie tego, które z konkurencyjnych norm i wzorów
zachowania wykorzystać do konstruowania własnej biografii. Może to sprawiać wrażenie, że role
stają się w drugiej nowoczesności kreowane przez jednostki na własny użytek. Nie jest to
uprawnione stwierdzenie. Nie można zapominać o tym, że wiedza i normy, które znajdują się
wewnątrz balonów-ról są społecznie konstruowane. To raczej aktorzy zbiorowi (systemy
eksperckie, ruchy społeczne), a nie jednostki mają zdolność „wpompowywania” do instytucji
nowej wiedzy. Po drugie, jednostki mają zróżnicowane możliwości czerpania z zawartości
„balonów”, tzn. ich miejsce w strukturze społecznej wyznacza różne możliwe sposoby
odgrywania ról i różny dostępny zakres decyzji życiowych, na których można budować
indywidualną tożsamość. To, w jaki sposób role są odgrywane nadal w dużej mierze zależy od
czynników społecznych, a nie indywidualnych. Jednocześnie jednak jednostki w większym stopniu
są osobiście odpowiedzialne za tworzenie swojej tożsamości. Ten kluczowy z punktu widzenia
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decyzji prokreacyjnych młodych Polaków wątek zostanie omówiony na podstawie wyników badań
własnych w rozdziałach 4 i 5.
Tożsamość osobista nie zastępuje roli społecznej, ale pojawia się właśnie w miejscu, w którym
jednostka jest zmuszona dokonywać wyborów.
Jednostka znajduje się bowiem w warunkach, w których zmuszona jest do przyjmowania odmiennych,
a niekiedy nawet sprzecznych ze sobą obrazów-siebie związanych z pełnionymi rolami. Stan ten jest
rezultatem >>segmentyzacji<< życia społecznego, tj. takiej jego organizacji, która ukształtowana jest
w sposób przypominający plaster miodu; struktury pozbawionej zasady łączącej poszczególne, oddzielone
od siebie sfery życia. (...) Kiedy możliwe staje się subiektywne pozbycie się przez jednostkę identyfikacji
z >>jej właściwym<< miejscem w społeczeństwie, a równocześnie struktura społeczna nie pozwala na
realizację tożsamości wybranej subiektywnie - pojawiają się warunki dla myślenia kategoriami
>>prawdziwego ja<< i tożsamościowych rewindykacji (Bokszański, 2005, s. 18-19).

2.4.2. Narracje tożsamościowe/biograficzne a strategiczne planowanie życia
W drugiej nowoczesności tożsamość jest jednostkowym projektem (Dziuban, 2013, s. 11), co nie
oznacza jednak, że mamy do czynienia ze „zindywidualizowanym społeczeństwem”, a jednostka
„uwolniła się” z ograniczeń kontekstu kulturowego i zyskuje całkowitą niezależność
w kształtowaniu siebie. Tożsamość jest projektem także w takim sensie, że jest dynamiczna zmienia się wraz z realizacją kolejnych „działań projektowych”.
Spośród trzech teoretyków modernizacji refleksyjnej, których prace miały wpływ na
prezentowany tu model teoretyczny, to Anthony Giddens najwięcej uwagi poświęcał
problematyce tożsamości. Jak pisze brytyjski socjolog,
Co robić? Jak działać? Kim być? Dla każdego, kto żyje w warunkach późnej nowoczesności, są to pytania
najistotniejsze - i pytania, na które każdy z nas na jakimś poziomie odpowiada, czy to w sposób
wyrozumowany, czy przez codzienne zachowania społeczne (Giddens, 2007a, s. 98).

Według Giddensa (2007a, s. 74), tożsamość jednostki jest związana z indywidualizacją
nowoczesności i zjawiskiem refleksyjności. Nie jest ona dana jako wynik ciągłości działania, ale jest
rutynowo wytwarzana i podtrzymywana przez refleksyjnie działającą jednostkę.
Tożsamość jednostki nie jest rysem charakterystycznym jednostki ani nawet zespołem takich rysów. Jest
to >>ja<< pojmowane przez jednostkę w kategoriach biograficznych. Tu także tożsamość zakłada ciągłość
w czasie i przestrzeni, ale tożsamość jednostki jest refleksyjną interpretacją takiej ciągłości przez
jednostkę (ibidem, s. 75).

Może wydawać się, że prezentowane tu twierdzenia dotyczące tożsamości są jedynie
rozwinięciem tez o refleksyjności jednostek i strategicznym planowaniu życia zaprezentowanych
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powyżej. Rozumienie tożsamości inspirowane pracami Giddensa dodaje jednak istotne elementy
do modelu teoretycznego stworzonego przeze mnie do opisu i wyjaśnienia problematyki decyzji
prokreacyjnych młodych Polaków. Twierdzenia te dobrze oddają to, w jaki sposób obiektywne
procesy i zjawiska (indywidualizacja, refleksyjność) wpływają na jednostki. Prace brytyjskiego
socjologa, zwłaszcza w zestawieniu z twórczością Becka, pokazują przede wszystkim, że konieczne
jest odróżnienie obiektywnego zjawiska konstruowania biografii i strategicznego planowania
życia (samodzielnego podejmowania kluczowych decyzji) od konstruowania narracji
biograficznej (subiektywnego sposobu opowiadania o swoim życiu przez jednostki). Ta ostatnia
jest nieprzerwaną historią samego/samej siebie tworzoną przez jednostki. Jest ona subiektywna,
nie może jednak być oczywiście całkowicie fikcyjna. Spójność i ciągłość określonej narracji ma
decydujący wpływ na tożsamość jednostki. Z kolei plany życiowe są treścią refleksyjnie
zorganizowanej trajektorii tożsamości (ibidem, s. 118). Konstruowanie biografii i strategiczne
planowanie życia są w moim ujęciu pochodną refleksyjności oraz indywidualizacji w wymiarze
strukturalnym i kulturowym. Tworzenie narracji biograficznych/tożsamościowych odpowiada
z kolei subiektywnemu wymiarowi indywidualizacji. Zjawiska w tych trzech wymiarach zachodzą
symultanicznie i w żadnej mierze nie są traktowane jako przeciwstawne czy sprzeczne.
Proponowane tu rozróżnienie ma charakter analityczny i, jak będę się starał pokazać w dalszej
części niniejszej rozprawy, ma ono istotne znaczenie dla kwestii wyjaśniania decyzji
prokreacyjnych współczesnych młodych Polaków.
Anthony Giddens zwracał uwagę na problematykę strategicznego planowania życia oraz
konstruowania przez jednostki narracji tożsamościowej, ale moim zdaniem nie podkreślał on
w wystarczający sposób różnicy pomiędzy tymi współwystępującymi procesami. Strategiczne
planowanie życia odnosi się raczej do faktycznie podjętych decyzji, do realnie przeprowadzonych
przez refleksyjną jednostkę analiz i wyborów dokonanych na ich podstawie. Plany życiowe
odnoszą się do przyszłości, są szczególnym przypadkiem nowoczesnego dążenia do jej
„kolonizacji” (ibidem, s. 120). Jako takie stają się treścią narracji tożsamościowej, ale bardzo
istotny wątek owej narracji jest związany z przeszłością. Z perspektywy jednostki istotne jest
zachowanie spójnej narracji biograficznej, mimo zmieniających się warunków zewnętrznych
(np. kryzysy ekonomiczne, moda na pewne style życia itp.) i „wewnętrznych” (rozwój
psychologiczny, nabywanie nowej wiedzy, socjalizacja w nowych grupach społecznych). Powoduje
to, że często koniecznym okazuje się nie tylko podejmowanie właściwych decyzji
odnośnie przyszłości, ale także reinterpretowanie i „przerabianie” wydarzeń z przeszłości (ibidem,
s. 119, Kaźmierska, 2008, s. 28-30). To w jaki sposób jednostki postrzegają historię swojego życia
oraz opowiadają o swoim obecnym życiu, w wielu miejscach nie jest zgodne z rzeczywistym
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przebiegiem wydarzeń. Co więcej, jednostki drugiej nowoczesności, zanurzone w kulturze
indywidualizmu, mają tendencję do przeceniania osobistego wpływu na bieg wydarzeń, nie
dostrzegają natomiast tego, w jakim stopniu system społeczny standaryzuje oraz warunkuje
przebieg ich biografii. Przeprowadzone badania dostarczyły wielu dowodów na potwierdzenie
tych tez, o czym szerzej będzie mowa w rozdziale 3.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że zarówno strategiczne planowanie życia, jak również
konstruowanie narracji tożsamościowych są zjawiskami społecznymi, a zatem są potencjalnym
przedmiotem badań dla socjologa. Badania prowadzone w obu obszarach mogą przynosić równie
dobre rezultaty. W ostatnich latach przybywa prac, które koncentrują się na tożsamościowym
wymiarze analizy, co bywa motywowane chęcią dowartościowania perspektywy podmiotowej
(Beck i Beck-Gernsheim, 2002, s. 14-16; Dziuban, 2013, s. 133). Decyzje prokreacyjne można by
z pewnością rozpatrywać z punktu widzenia procesów konstruowania jednostkowej tożsamości.
Posiadanie dzieci lub rezygnację z rodzicielstwa można by przedstawić jako efekt wyboru przez
coraz większą liczbę jednostek wartości postmaterialistycznych. Rodzicielstwo z pewnością dla
wielu ludzi jest istotnym elementem tożsamości. Podobnie określone sposoby „bycia rodzicem”
mogą być wyrazem stylu życia związanego z aspirowaniem do cenionych grup lub przeciwnie –
z dążeniem do zamanifestowania swojego „ja”. Decyzje o posiadaniu/nieposiadaniu dziecka
mogłyby być interpretowane jako wybór tożsamościowy w kategoriach konsumpcyjnych podobnie jak wybory konsumpcyjne są sposobem pokazania światu swojego prawdziwego „ja”.
Jeśli przyjęte w niniejszym modelu pojęciowym założenia są słuszne, to taka analiza procesu
kształtowania jednostkowej tożsamości powinna doprowadzić do podobnych rozstrzygnięć
w kwestii decyzji prokreacyjnych, jak proponowana tu analiza rzeczywistych wydarzeń z życia
jednostek. Innymi słowy, powinna ona prowadzić do wniosku, że problematyka prokreacji jest
silnie powiązana z przemianami w obrębie nowoczesności, a w szczególności z indywidualizacją
oraz refleksyjnością. Zwiększenie znaczenia problematyki tożsamości kosztem ról społecznych nie
jest jednak kwestią jednostkowego wyboru - wynika to z transformacji form uspołecznienia
i zachodzi jednocześnie na poziomie społecznym i jednostkowym. Tożsamość jednostkowa nie jest
więc kluczowym przedmiotem zainteresowania w niniejszej rozprawie, ale stanowi ona jednak
istotny element, bez którego uwzględnienia tworzony model byłby niekompletny.
Przeprowadzone badanie pokazuje, że rodzicielstwo (przypadkowe lub nie) lub fakt nie-bycia
rodzicem (przypadkowy bądź nie) wpisuje się w skomplikowany wzorzec kształtowania ludzkich
biografii w drugiej nowoczesności. Na proces ten składają się:

91



formułowanie

planów

życiowych,

definiowanie

celów

ogólnych

oraz

celów

szczegółowych, które mają pozwolić na osiągnięcie tych pierwszych


realizowanie planów,



aktualizacja/reinterpretacja planów pod wpływem:
o

czynników obiektywnych (przemiany otoczenia społecznego),

o

czynników subiektywnych (nabywania wiedzy i doświadczeń, zmiany preferencji,
zjawisk psychologicznych),





wplatanie w opowieść o życiu (narrację biograficzną):
o

skutków własnych niezaplanowanych działań,

o

nieprzewidzianych wydarzeń, niezależnych od jednostki,

nadanie sensu wydarzeniom z przeszłości, ich reinterpretacja, włączenie do rdzenia swojej
tożsamości,

uzgadnianie

ich

z

aktualnym

obrazem

samego/samej

siebie

(por. Dziuban, 2013).
Te elementy procesu rozwoju indywidualnych biografii nie muszą koniecznie następować po sobie
w stałej kolejności. Mogą one również przebiegać niezależnie od siebie w różnych sferach życia,
np. aktualizacji planów zawodowych nie musi towarzyszyć zasadnicza zmiana w obrębie życia
rodzinnego lub towarzyskiego.

2.5.

Standaryzacja biografii w drugiej nowoczesności

Przemiany współczesnych społeczeństw rozwiniętych bywają przedstawiane jako proces
„uwalniania” jednostek od ograniczeń narzucanych im przez społeczeństwo. Jednostki rzekomo
zyskują coraz szersze możliwości decydowania o tym kim chcą być i jak chcą żyć. Ich ścieżki życiowe
ulegają deinstytucjonalizacji, co ma przejawiać się między innymi w tym, że system społeczny nie
dostarcza wskazówek odnośnie wyboru określonych stylów życia (por. Czernecka, 2011, s. 23).
Odkładanie decyzji prokreacyjnych, które skutkuje spadkiem płodności w ujęciu całej zbiorowości
może być uznane za jedną z konsekwencji tego zjawiska (por. Kwak, 2014, s. 24). Uproszczona
interpretacja zachodzących przemian kontekstu kulturowego głosi, że ludzie stają się coraz
bardziej egoistyczni, a z tego powodu bardziej skupieni na własnym rozwoju, gromadzeniu doznań,
kompulsywnym konsumowaniu itd. Takie rozumienie transformacji nowoczesnych społeczeństw
nie jest zgodne z przedstawionymi we wcześniejszej części tego rozdziału twierdzeniami
dotyczącymi przemian form uspołecznienia. Z drugiej jednak strony dużo miejsca poświęciłem tu
na opis procesu indywidualizacji, zjawiska refleksyjności, problematyki konstruowania biografii,
strategicznego planowania życia oraz tworzenia narracji biograficznych/tożsamościowych. Może
to rodzić obawy o popadanie w sprzeczność i brak spójności proponowanego modelu. Jak piszą
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Beck

i

Beck-Gernsheim

(2002,

s.

31)

„standaryzowany

zbiorowy

charakter

tych

zindywidualizowanych sytuacji życiowych jest z pewnością trudny do zrozumienia.”
Indywidualizacja powoduje, że ludzie w drugiej nowoczesności zyskują większy wpływ na
przebieg własnego życia i mają większe możliwości podejmowania decyzji życiowych,
konstruowania jednostkowych biografii oraz tożsamości. Indywidualizacja jest zarazem jednak
sposobem, w jaki jednostkowe biografie ulegają standaryzacji. Twierdzenie to, poparte
wynikami zrealizowanych przeze mnie badań, ma kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia decyzji
prokreacyjnych współczesnych młodych Polaków. Przeprowadzona analiza biografii wskazuje, że
otoczenie społeczne i kulturowe dostarcza wielu czynników standaryzujących plany i decyzje
życiowe. Fakt ten podważa zarówno tezę o egoistycznej jednostce, która podąża za nowymi
indywidualistycznymi wzorcami i wartościami, jak i twierdzenia oparte na prostych zależnościach
przyczynowo-skutkowych

podbudowane

ekonomicznymi

teoriami

płodności.

Wykryte

w badaniach czynniki standaryzujące decyzje prokreacyjne zostaną bliżej opisane w kolejnych
rozdziałach. Poniżej wstępnie zostaną wskazane te z nich, które występują w już istniejącej
literaturze przedmiotu.
Indywidualizację można ujmować jako los jednostki w drugiej nowoczesności. Jak stwierdził
Zygmunt Bauman (2002, s. XVI), nie ma możliwości ucieczki przed indywidualizacją - odmowa
uczestnictwa w indywidualizacyjnej grze nie jest możliwa. „Projektowanie własnego życia nie jest
już przywilejem, to nie tylko możliwość, ale i konieczność, czasem nawet konieczność na całe
życie” (Krzychała, 2007, s. 14). Jest to konieczność wynikająca z przemian form uspołecznienia
charakterystycznych dla nowoczesności, utożsamianymi przeze mnie z przemianami kontekstu
kultruowego. Indywidualizacja ma także swój wymiar jednostkowy, subiektywny, ale nie można
jedynie w nim lokować źródła doniosłych przemian, które są współcześnie obserwowane.
Zjawiska dotyczące wymiaru subiektywnego, poszerzenie zakresu jednostkowych decyzji
i przekazanie jednostce nowych kompetencji w zakresie konstruowania własnej tożsamości mogą
przesłaniać społeczne uwarunkowania indywidualizacji. „Ludzie chcą żyć własnym życiem” - Beck
(2002, s. 312) rozwijając tę myśl dodaje:
Pieniądze oznaczają własne pieniądze, a przestrzeń - własną przestrzeń jako elementarne przesłanki
>>własnego życia<<. Nawet miłość, rodzina, rodzicielstwo, w obliczu mniej świetlanej przyszłości
wytęsknione bardziej niż kiedykolwiek, zakładają, że zwiążą się ze sobą i będą tworzyć spójną całość
z jednostkowych biografii dążących do własnych celów. Z niewielką tylko przesadą można powiedzieć:
codzienna walka o autonomię własnego życia stała się zbiorowym doświadczeniem świata, wyraża się w niej
powszechna wspólnota nowego typu.
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Cytat ten dobrze oddaje sens stwierdzenia, że indywidualizacja, jako zbiorowe doświadczenie ludzi
w drugiej nowoczesności, jest sposobem standaryzowania działań i biografii jednostek. Można
oczywiście kwestionować ten pogląd, poprzez przyjęcie założenia, że istotne decyzje biograficzne
jednostek są „wolnymi wyborami”. W myśl tej argumentacji, jednostki nie mogą uciec od
przymusu konstruowania biografii, ale jednocześnie nikt ani nic nie ogranicza przebiegu procesu
decyzyjnego. Analiza przeprowadzona przez teoretyków modernizacji refleksyjnej wskazuje
jednak na coś innego:
Indywidualizacja to przymus pełen paradoksu: jednostka jest przymuszona do indywidualnej inscenizacji
oraz samookreślenia własnej biografii, do stałego kształtowania i utrzymania sieci interpersonalnych
kontaktów, przy czym stopnie swobody ruchów jednostki są ograniczone poprzez instytucjonalne struktury
rynku pracy, systemu kształcenia, opieki socjalnej (Krzychała, 2007, s. 85).

Druga nowoczesność nie jest cudownym porządkiem, w ramach którego doszło do
wyswobodzenia jednostek i ich działań z kontekstu kulturowego. Instytucjonalne systemy nadal
wpływają na swobodę biograficznych wyborów, chociaż odbywa się to w nieco inny sposób niż
miało to miejsce we wcześniejszych typizacjach społeczeństwa nowoczesnego (Beck, 2007,
s. 682). Jednostka kształtując swoją biografię i tożsamość nie jest postawiona przed nieskończoną
liczbą możliwości. Jej wyobraźnia jest ograniczona właśnie przez kontekst kulturowy. Ujmując tę
kwestię bardziej wprost, należy stwierdzić, że bez kultury stanowiącej właściwe środowisko życia
człowieka, jednostki nie byłyby w ogóle zdolne do podejmowania jakichkolwiek decyzji
życiowych. Decyzje prokreacyjne, podobnie jak inne istotne decyzje biograficzne, powinny być
zatem rozpatrywane nie tylko w kategoriach kształtowania narracji biograficznych jednostek,
ale również w kategoriach ograniczeń strukturalnych będących częścią kontekstu kulturowego
określanego tu jako druga nowoczesność. Analiza może skupiać się na jednym z wyróżnionych
wymiarów indywidualizacji (strukturalnym, kulturowym bądź subiektywnym), ale błędem jest
przypisywanie większej sprawczości zjawiskom z jednego tylko poziomu. W rzeczywistości
wszystkie wymiary są ze sobą ściśle powiązane i indywidualizacja w obserwowanym obecnie
kształcie byłaby niemożliwa bez synergii zjawisk zachodzących na tych trzech poziomach.
Ograniczenia, które nakładane są na subiektywne procesy planowania życia mogą być
interpretowane przy użyciu teorii systemów Luhmanna (2012). W systemach o wysokim stopniu
dyferencjacji, charakterystycznych dla drugiej nowoczesności, jednostki działają w obrębie
przynajmniej kilku podsystemów.
Ażeby indywiduum mógł sprostać logikom tychże systemów, musi dokonać (...) redukcji stopni swobody
własnego repertuaru działań. Często sprzeczne wymagania rynku pracy, regulacji prawnych, osobiste
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zainteresowania, oczekiwania najbliższego otoczenia zakreślają kompleksowe, bezpośrednie lub utajone
ograniczenia i restrykcje, zmniejszają zakres swobody ruchu jednostek (Krzychała, 2007, s. 114).

Charakterystyczne dla nowoczesności zjawisko porządkowania działań w obrębie oddzielonych
od siebie systemów wcale nie zniknęło wraz z postępem indywidualizacji. Na poziomie
indywidualnych biografii zjawisko to przyjmuje postać kolizji wydarzeń/wyborów w różnych
sferach życia. Wydarzenia/plany w sferze życia rodzinnego mogą wchodzić w konflikt
z wydarzeniami/planami w sferze życia zawodowego. Założenie rodziny może oznaczać zmiany
w dotychczas prowadzonym życiu towarzyskim. Przedłużająca się edukacja może opóźniać
wchodzenie na rynek pracy itd.
Powyższe przykłady wskazują także na drugi aspekt standaryzacji biografii wywoływanej przez
cechy instytucji drugiej nowoczesności. Te same właściwości instytucji, które wywołują
indywidualizację jednocześnie są odpowiedzialne za standaryzację procesów planowania życia.
Indywidualne położenia życiowe przekraczają oddzielone dziedziny sfery prywatnej i różne
obszary sfery publicznej. „Nie są położeniami już tylko prywatnymi, lecz również zawsze
instytucjonalnymi. Mają podwójne, sprzeczne oblicze - są położeniami indywidualnymi zależnymi
od instytucji. Rzekoma zewnętrzność instytucji staje się wnętrzem indywidualnej biografii” (Beck,
2002, s. 196-197). Jednostki zostają „wyswobodzone”, ale jednocześnie są zmuszone do
prowadzenia własnego życia pod groźbą sankcji ekonomicznych. W związku z tym stają się zależne
od rynku pracy, a przez to od wykształcenia, konsumpcji, prawa itd. „Własne życie” zależy więc
w zupełności od instytucji drugiej nowoczesności (Beck i Beck-Gernsheim, 2002, s. 23-24).
Urlich Beck wskazuje, że współcześnie instytucją w najwyższym stopniu odpowiedzialną
za standaryzację biografii jest rynek pracy. Nie przesądzając w tym miejscu o prawdziwości tego
stwierdzenia, można założyć, że sfera pracy i zdobywania środków niezbędnych do życia dostarcza
bardzo mocnych argumentów na rzecz prawdziwości tezy o standaryzowaniu biografii przez
instytucje drugiej nowoczesności. Beck oraz Beck-Gernsheim dużo miejsca poświęcają
przemianom niemieckiego rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej kobiet. Z perspektywy czasu
stwierdzić można, że opisane przez nich zjawiska w coraz większym stopniu stają się problemem
nie tylko najbardziej rozwiniętych krajów świata, a przemiany pracy stały się zjawiskiem
globalnym. „Zmiany miejsc i stanowisk pracy, niepewne regulacje stosunku pracy albo czasowe
bezrobocie należą już do >>normalnej<<, >>standardowej<< biografii zawodowej. Niestabilny
rynek

pracy

zaprzecza

wierze

w

awans

jednostki

poprzez

indywidualny

wysiłek”

(Krzychała, 2007, s. 130-131).
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Stabilna, pełnoetatowa praca zawodowa przestaje być kręgosłupem normalnej biografii.
Turbulencje na rynku pracy wpływają silnie na życie prywatne i znajdują odbicie w indywidualnych
decyzjach biograficznych. Bardzo niewiele osób może sobie pozwolić na projektowanie swojej
biografii bez uwzględnienia uwarunkowań rynku pracy. Fakt ten ma ogromny wpływ na decyzje
prokreacyjne i przemiany życia rodzinnego w ogóle.
Rozwód, samotne wychowywanie dzieci, ponowne - nierzadko nieuregulowane - związki partnerskie
są możliwe, świadczą o większym zakresie dostępnych decyzji biograficznych, jednak nie zwiększają
autonomii i dobrowolności tychże decyzji. (...) Podejmuje się je nie dlatego, że się tak po prostu chce, ale
dlatego, że trzeba się na nie zdecydować w obliczu nowych okoliczności. Jednostka nie tyle może, ile
z własnej perspektywy musi decydować o kształcie projektu życia, przy czym uczestniczy często nie w grze
swobody, lecz w grze konieczności. Logika indywidualizacji to nie zupełna autonomia, racjonalność
i jednoznaczność decyzji, lecz ambiwalencja, niepewność i wieloznaczność, z którymi trzeba się mierzyć
niemal każdego dnia (ibidem, s. 86).

Beck (2002, s. 186) stwierdza, że życie rodzinne, partnerstwo, małżeństwo czy rodzicielstwo
są w wysokim stopniu niekompatybilne z wymogami rynku pracy: „Rodzina zmusza do stałego
żonglowania wieloma przeciwstawnymi ambicjami dotyczącymi wymogów pracy zawodowej,
wykształcenia, obowiązków wobec dzieci i tego całego kramu związanego z gospodarstwem
domowym” (ibidem, s. 114).
Opisując ten fenomen Beck i Beck-Gernsheim (2002, s. 146-147) koncentrują się na sytuacji
zawodowej kobiet, która dostarcza jaskrawych przykładów standaryzacji biografii pod wpływem
rynku pracy. Posiadanie dziecka może być, według obecnie obowiązujących na nim standardów,
jedną największych przeszkód w realizacji zawodowych aspiracji. Państwo opiekuńcze wycofuje
się z kolejnych rozwiązań, które ułatwiały łączenie pracy z rodzicielstwem (np. finansowania
żłobków). Instytucje formułują wobec jednostek liczne oczekiwania, które wynikają ze
sprzeczności w ich działaniu. Odbywa się to według opisanej we wcześniejszej części tego rozdziału
logiki: problemy w funkcjonowaniu instytucji spychane są do poziomu jednostkowego życia.
Ludzie zmuszani są do szukania rozwiązań tych problemów na poziomie własnych projektów
życiowych, a planując i realizując je doświadczają wpływu instytucji jako ryzyka osobistego (Beck,
Giddens i Lash, 2009, s. 30). Decyzje biograficzne, w tym decyzje prokreacyjne, nie są tylko
wyborami odnoszącymi się do stylu życia i opartymi jedynie na preferencjach wobec określonych
zestawów wartości, wokół których budowane jest „prawdziwe ja” jednostki. Istotnym aspektem
tych wyborów jest strategiczna, choć nie zawsze uświadomiona, analiza ryzyka generowanego
przez system instytucji społecznych. Co więcej, analiza ta prowadzona jest w określonym
kontekście kulturowym, co także w znaczący sposób wpływa na jej przebieg i rezultaty.
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Kwestia ryzyka, z którym stykają się w swoim życiu jednostki zwraca uwagę na problematykę
nierówności w drugiej nowoczesności. W kontekście refleksyjnej modernizacji oraz
indywidualizacji można mówić o nierównościach w co najmniej dwóch ujęciach: jako
nierównościach w dystrybucji ryzyka oraz jako nierównościach w dostępie do szans życiowych.
Urlich Beck (2002, s. 46-66) zwraca uwagę, że chociaż ryzyko jest dzielone w inny sposób niż
bogactwo, to wiele rodzajów ryzyka jest dystrybuowanych w zależności od przynależności
klasowej i warstwowej. Prowadzi to do wzmacniania starych nierówności i zaostrzania różnic
w położeniu różnych kategorii społecznych ze względu na ryzyko. Z drugiej jednak strony niemiecki
socjolog wskazuje, że ryzyko ma potencjał relatywizujący różnice społeczne. Przykładowo, wszyscy
są tak samo zagrożeni w obliczu katastrofy ekologicznej czy wojny atomowej. Według Becka ryzyko
ma skutki zrównujące co powoduje, że społeczeństwo ryzyka nie jest społeczeństwem klasowym.
Takie, charakterystyczne dla pierwszej nowoczesności społeczeństwo dawało się zamknąć
w ramach państw narodowych. „Wspólnota zagrożeń”, która powstaje w wyniku istnienia ryzyka
cywilizacyjnego może być zaś ujęta jedynie w ramy społeczeństwa światowego.
Powyższe tezy Becka spotkały się z dość silną krytyką, do której zresztą sam autor częściowo
odnosi się w swoich późniejszych pracach (por. Beck, 2012, s. 177-182). W kontekście rozważań
prezentowanych w niniejszej rozprawie można powiedzieć, że wizja niemieckiego socjologa nosi
znamiona futurologii. Społeczeństwo pierwszej nowoczesności uległo zmianie i obecnie nie można
już mówić o istnieniu „społeczeństwa wielkich struktur”. Teza o zaniku klas jest chyba jednak
przedwczesna, co nie znaczy, że klasy można definiować tak, jak w klasycznych ujęciach poprzez
umiejscowienie wchodzących w ich skład jednostek w systemie własności środków produkcji.
Giddens (2008, s. 89) również jest sceptyczny wobec tezy o „demokratyzacji ryzyka”:
W warunkach nowoczesności, podobnie jak w świecie przednowoczesnym, wiele rodzajów ryzyka rozkłada
się nierówno między grupami uprzywilejowanymi i nieuprzywilejowanymi. Na przykład zróżnicowanie
ryzyka w odniesieniu do odżywiania i zapadalności na choroby jest w dużej mierze tym, co w istocie oznacza
podział na grupy >>uprzywilejowane<< i >>upośledzone<<.

Globalne ryzyko stwarza nowe stosunki władzy w drugiej nowoczesności, ponieważ powoduje,
że w ludzkich biografiach znajdują odbicie skutki decyzji podejmowanych „daleko” od nich, na
które jednostki nie mają żadnego wpływu. Zagrożenia teoretycznie dotykają wszystkich w tym
samym stopniu, ale członkowie grup uprzywilejowanych mają więcej możliwości przeciwdziałania
ich negatywnemu wpływowi na swoje życie. Przykładowo, ludzie zajmujący lepsze pozycje
w systemie stratyfikacji mogą osiedlać się w miejscach, gdzie skażenie środowiska jest mniejsze,
mają dostęp do żywności o lepszej jakości oraz wiedzy i sieci wsparcia, które otwierają im większe

97

pole wyborów życiowych. Indywidualizacja standaryzuje życie jednostek i jest to powszechne,
zbiorowe doświadczenie drugiej nowoczesności, ale standaryzacja ta w różny sposób objawia
się na poziomie indywidualnych biografii. Tworzy to linie podziałów w społeczeństwie
przywodzące na myśl podziały klasowe.
Im bardziej narasta potrzeba, aby >>mieć własne życie<<, tym bardziej ubóstwo materialne staje się
podwójną dyskryminacją. Oznacza nie tylko brak dostępu do gratyfikacji materialnych, ale również utratę
możliwości korzystania z autonomii, jaką cieszą się inni. W ten sposób zmienia się częściowo dynamika
stratyfikacji. Na przykład na stosunki klasowe, choć pod pewnymi względami uwypuklane, przemożny
wpływ zaczyna wywierać >>podejmowanie decyzji w oparciu o własną biografię<< ( Beck, Giddens

i Lash, 2009, s. 240).
Scott Lash (ibidem, s. 158-159) zadaje w tym kontekście pytania: jak bardzo „refleksyjna” może
stać się samotna matka żyjąca w wielkomiejskim getcie? Jaką wolnością od konieczności istnienia
struktury i strukturalnego ubóstwa cieszy się taka kobieta podczas konstruowania własnej narracji
życiowej? Lash (ibidem, s. 171) sugeruje również, że w drugiej nowoczesności mamy do czynienia
z „przegranymi i zwycięzcami refleksyjności”. Podobnie, Manuel Castells (2008, s. 26) wprost
stwierdza, że refleksyjne planowanie życia dostępne jest jedynie dla przedstawicieli elity. Nie
zgadzam się z tak kategorycznymi stwierdzeniami. W kontekście prezentowanego tu modelu
słuszność należałoby przyznać Giddensowi (2007a, s. 114), który stwierdza, że indywidualizacja
i refleksyjność dotyczą wszystkich, bez względu na pozycję społeczną, ponieważ zjawiska te nie są
konsekwencją istnienia stratyfikacji, ale rezultatem zaniku tradycyjnego kontekstu działania.
Planowanie życia nie jest zarezerwowane jedynie dla materialnie uprzywilejowanych jednostek,
ponieważ także osoby zmagające się z ograniczeniami materialnymi są zmuszone do
podejmowania decyzji i rozwiązywania na poziomie swoich biografii sprzeczności systemowych.
(por. ibidem, s. 9-10) Dla prowadzonej przeze mnie analizy decyzji prokreacyjnych kluczowe
znaczenie ma jednak fakt, że w dobie „powszechnej” indywidualizacji szanse rozwoju
i indywidualnego awansu nie są równo podzielone (Krzychała, 2007, s. 130).
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Rozdział 3. Metoda i techniki badawcze
Szczegółowe opisanie argumentów stojących za wyborem konkretnej metody badawczej oraz
przedstawienie zastosowanego schematu analizy wydaje się być czymś kluczowym dla prezentacji
efektów badań jakościowych. Bez tego niemożliwe byłoby dowodzenie miarodajności wyników
przeprowadzonych analiz oraz ich naukowego charakteru.
Głównym celem zrealizowanego przeze mnie projektu badawczego było wzbogacenie wiedzy na
temat ambiwalencji postaw prokreacyjnych - rozbieżności pomiędzy deklaracjami młodych
Polaków, dotyczącymi uznawanych wartości i oczekiwań odnośnie życia rodzinnego, a faktycznie
podejmowanymi przez nich działaniami związanymi z rodzicielstwem. Analiza literatury
przedmiotu skierowała moją uwagę na problematykę przemian współczesnych społeczeństw
i powiązanych z nimi transformacji życia rodzinnego. Szczególnie inspirujące były tu prace badaczy
analizujących zachodzący proces indywidualizacji, który wydaje się prowadzić do „uwolnienia”
jednostek spod wpływu wielkich struktur społecznych oraz umożliwia im tworzenie i realizowanie
strategicznych planów życiowych. Taki tok myślenia stał za wykorzystaniem pojęcia „decyzji
prokreacyjnej” jako kluczowej kategorii analitycznej.
Zjawisko ambiwalencji postaw prokreacyjnych powoduje, że istotnym problemem w czasie
projektowania opisywanych tu badań był wybór metody, która pozwoli na przezwyciężenia
napięcia pomiędzy wypowiedziami respondentów a ich faktycznie przeżytymi doświadczeniami
i rzeczywiście

podjętymi

działaniami.

Kwestia

zapewnienia

trafności

gromadzonych

i analizowanych danych jest oczywiście jednym z centralnych dylematów dla każdego badacza
społecznego. Zamierzenie, by umieścić decyzje prokreacyjne w perspektywie szerszych planów
życiowych spowodowało, że niejako naturalnym wyborem było dla mnie odwołanie się do metod
badań biograficznych. Konieczność rozwiązania opisanego powyżej dylematu doprowadziła
badaczy biografii do wypracowania szerokiego zestawu technik badawczych i analitycznych
(por. Kohli, 2012, s. 132- 135). Pozwalają one na wykorzystanie autobiograficznych opowieści
o życiu respondentów do odtworzenia drogi ich życia, czyli ciągu faktycznie przeżytych przez nich
wydarzeń i podjętych działań (por. Bertaux, 2012, s. 315, Kaźmierska, 2012, s. 111- 115). Z drugiej
strony umożliwiają one także poszukiwanie ponadjednostkowych, obiektywnych uwarunkowań
zarówno struktury subiektywnych narracji biograficznych, jak i zawartych w nich autentycznych
wydarzeń. Decyzja o zastosowaniu podejścia biograficznego dawała zatem nadzieję na zebranie
trafnych danych na temat konstruowania i realizacji planów życiowych oraz warunkujących ten
proces elementów i właściwości kontekstu kulturowego.
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3.1. Interpretatywne i realistyczne podejście do badań biograficznych
Teoretycy zajmujący się problematyką indywidualizacji zwracają uwagę na konieczność
„dowartościowania
socjologiczne

perspektywy

wymagają

jednostkowej”.

uzupełnienia

o

Ich

analizy

zdaniem

zjawisk

klasyczne

zachodzących

opracowania
na

poziomie

jednostkowym (Beck i Beck-Gernsheim, 2002, 14-16; Dziuban, 2013, s. 133, Krzychała, 2007, s. 6986). Postulat ten wpisuje się w ogólny wzrost zainteresowania badaniami biograficznymi
w naukach społecznych, który dokonał się w ostatnich kilkunastu latach. Jak pisze Kaja Kaźmierska
(2012, s. 10), „pojawiły się nowe okoliczności wyróżniające metodę biograficzną, związane
z zainteresowaniem biografią w społeczeństwie promującym indywidualizację, co pociąga za sobą
specyficzne strategie organizacji biografii interpretowanej w kategoriach zjawiska społecznego”.
Teza o „uwolnieniu” jednostek i samodzielnym konstruowaniu przez nie biografii nie przystaje
do niektórych bardziej klasycznych podejść badawczych, na przykład zakorzenionych w socjologii
biegu życia i charakterystycznej dla niektórych jej przedstawicieli praktyki arbitralnego
wyodrębniania faz życia ludzkiego (por. Dobrowolska, 1992, s. 79-82). Metoda biograficzna wydaje
się być z kolei wprost idealnym podejściem badawczym do analizy procesów konstruowania
tożsamości i subiektywnego wymiaru indywidualizacji. Wykazują one przydatność zwłaszcza dla
zwolenników radykalnej wersji tezy indywidualizacyjnej.
Możliwość wykorzystania metod biograficznych do analizy procesów zachodzących na poziomie
subiektywnym jest zatem jedną z przyczyn rosnącej liczby projektów badawczych
wykorzystujących to podejście. Prowadzi to nie tylko do różnorodności metodologicznej
i teoretycznej, ale także do chaosu i dominacji stereotypów opartych na uproszczonym obrazie
metody biograficznej (Kaźmierska, 2012, s. 10). Różnorodne podejścia teoretyczne i analityczne
występujące w badaniach biograficznych w doskonały sposób zostały przedstawione w cytowanej
tu antologii tekstów pod redakcją Kaźmierskiej (2012). Uzasadniając wybór metody biograficznej
jako takiej oraz określonej strategii badawczej mieszczącej się w tym szerokim nurcie, odwołam
się do uproszczonego podziału na dwie grupy ujęć: metod zakorzenionych w socjologii
interpretatywnej oraz metod odwołujących się do realizmu socjologicznego. Pozwoli to ponadto
na wskazanie podejścia do badań biografii, które zostało wytypowane przeze mnie jako
najbardziej użyteczne do badania obiektywnego, społecznego wymiaru indywidualizacji.
Początków podejścia biograficznego należy szukać w pracach badaczy skupionych w Szkole
Chicago, która miała ogromny wpływ na kształtowanie się metod badań jakościowych w pierwszej
połowie XX wieku (Włodarek i Ziółkowski, 1990, s. 3). Pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia
można było zaobserwować ponowny wzrost zainteresowania badaniem biografii, który związany
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był z tzw. „zwrotem interpretatywnym” w naukach społecznych. Jako jego źródła można
wskazać symboliczny

interakcjonizm,

fenomenologię,

etnometodologię,

obiektywną

hermeneutykę (Dziuban, 2013, s. 132-133, Kaźmierska, 2012, s. 107-109). Podstawowym
postulatem paradygmatu interpretatywnego jest badanie świata społecznego przez pryzmat
znaczeń i sensów, jakie nadają mu funkcjonujące w jego obrębie i zaangażowane w niego
jednostki, potraktowane tu nie jako wypadkowa odgórnych - strukturalnych czy kulturowych determinacji, ile właśnie jako podmioty: aktywni twórcy i refleksyjni interpretatorzy otaczającej
ich rzeczywistości. Rzeczywistość społeczna wyłaniająca się z interakcji jest nieustannie
konstruowana przez jej uczestników. Przedmiotem badań socjologicznych powinny być zatem nie
struktury społeczne, ale działania człowieka, których analiza powinna polegać na interpretowaniu
ich znaczenia dla indywidualnych aktorów (Urbańska, 2015, s. 53). Proces badawczy nie polega na
nakładaniu na świat społeczny gotowej siatki pojęciowej i ram teoretycznych czy też uzasadnianiu
przyjętych wcześniej założeń, ale na wysiłku porządkowania i interpretacji dostarczonego przez
badanych materiału. Takie podejście, zakładające brak prekonceptualizacji lub minimalizowanie
jej wpływu oraz otwartą i elastyczną postawę wobec badanej rzeczywistości, stanowi kluczowy
postulat przedstawicieli teorii ugruntowanej (Dziuban, 2013, s. 134-136).
W ostatnich latach zrealizowano w Polsce wiele projektów badawczych podejmujących
problematykę życia rodzinnego, które odwoływały się do podejścia interpretatywnego.
Przykładem może być cytowana już praca Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce (Mizielińska
i in., 2017). Bardzo duży wpływ na prace polskich badaczy biografii miała metoda badań
biograficznych i związane z nią techniki prowadzenia wywiadu narracyjnego oraz analizy
zebranych narracji opracowane przez Fritza Schützego. Kaja Kaźmierska (2012, s.111) nazywa
opracowaną przez niego metodę badawczą „obecnie najbardziej spójną teoretycznie
i metodologicznie autorską propozycją badań biograficznych wyrastającą z tradycji Szkoły Chicago,
a przede wszystkim inspirowaną przez socjologię interpretatywną”. Tę inspirację widać
np. w sposobie, w jaki Schütze (2012, s. 149) rozwija pojęcie „pracy biograficznej”.
Praca biograficzna dokonuje się dzięki autobiograficznemu przypominaniu sobie, refleksji nad
alternatywnymi interpretacjami tendencji przebiegu własnego życia, dzięki krytycznym próbom zrozumienia
błędnych wyobrażeń na swój własny temat i przeszkód wybranych czy wywołanych przez nas samych,
rozważnej ocenie trudności spowodowanych przez innych i przez warunki strukturalne, wyobrażenie sobie
możliwych przebiegów życia w przyszłości, które będą wspierały ogólną postać rozwijającej się tożsamości
biograficznej jako zasadniczo własnej, wreszcie dzięki podejmowaniu decyzji co do następnych konkretnych
kroków w tym rozwoju i ciągłej ocenie ich rezultatów pod względem ogólnej wyróżniającej się całości
przepracowanej we wspominaniu, analizie i wyobraźni.
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Dla analiz Schützego charakterystyczne jest także pojęcie „trajektorii” (por. Reimann i Schütze,
1992), które jest twórczo wykorzystywane przez wielu polskich badaczy.
W badaniach biograficznych utrzymanych w duchu socjologii interpretatywnej biografia
traktowana jest jako temat - przedmiot badania. Badacz dąży tu do zidentyfikowania
i przeanalizowania złożonej relacji pomiędzy rozwojem tożsamości jednostki, a narracyjnym
odtwarzaniem doświadczeń w historii życia (Schütze, 2012, s. 153). Taka strategia badań wydaje
się być bardzo przydatna dla analiz inspirowanych twierdzeniami Giddensa dotyczącymi procesów
konstruowania tożsamości, które zostały opisane w rozdziale 2. Celem mojego projektu było
jednak od samego początku skupienie się na strukturalnym, kulturowym wymiarze
indywidualizacji. Zachodzące na poziomie jednostkowym procesy kształtowania tożsamości czy
też konstruowania planów życiowych mogłyby być zatem interesujące jako świadectwo przemian
zachodzących równocześnie na poziomie społecznym. Z tego względu bardziej użyteczna, niż
opisana powyżej, była dla mnie inna strategia badań biograficznych - strategia, w której biografia
traktowana jest jako „środek” - źródło danych służących do udzielenia odpowiedzi na typowe
pytania socjologiczne (Helling, 1990, s. 16; Kaźmierska, 2012, s. 116-117). Ten rodzaj badań
biograficznych był rozwijany przez Daniela Bertaux.
W swoim podejściu, które określa jako realistyczne, francuski socjolog uznaje, że rzeczywistość społecznohistoryczna ma charakter ponadjednostkowy, a więc istnieje niezależnie od świadomości aktorów
społecznych, dana jest im jednak w ich doświadczeniu biograficznym. Stąd, badając opowieści o życiu,
badacz może zyskać względnie obiektywną wiedzę na temat procesów i struktur społecznych kształtujących
biografię jednostek (Kaźmierska, 2012, s. 117).

Bertaux (we współpracy ze swoją żoną Isabelle Bertaux-Wiame) rozwinął metodę badania drogi
życia opierającą się na analizie opowieści o życiu. Są one zbierane za pomocą specyficznej
procedury refleksyjnego wywiadu narracyjnego, która zostanie bliżej scharakteryzowana w dalszej
części niniejszego rozdziału. Metoda badania opowieści o życiu opiera się na szalonym (jak piszą
sami małżonkowie Bertaux) pomyśle połączenia stanowiska strukturalistycznego ze skupioną
rzekomo jedynie na subiektywnym wymiarze zjawisk strategią badawczą, polegającą na analizie
jednostkowych narracji biograficznych (Bertaux i Bertaux-Wiame, 2012, s. 742). Zadanie badań
socjologicznych definiują oni jako precyzowanie wzorów strukturalnych, które leżą u podstaw
danego zestawu procesów społecznych. Strukturalizm nie jest tu ujmowany w kategoriach
deterministycznych, a procesy społeczne nie są rozumiane jako mechanizmy społeczne
narzucające jednostkowe zachowania, ale jako połączenie działań i interakcji aktorów
w konkretnych sytuacjach społecznych. Wpływ struktur na jednostki można zatem opisać jako
oddziaływanie mechanizmów wyzwalających działania. Opowieści o życiu pozwalają na
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uchwycenie tych procesów społecznych, ponieważ dostarczają informacji na temat zmieniających
się w czasie łańcuchów interakcji, działań oraz konkretnych sytuacji. Narracje biograficzne wydają
się w największym stopniu ujawniać informacje dotyczące zjawisk rozgrywających się na poziomie
wnętrza osoby badanej. Procesy społeczne nie rozgrywają się jednak tylko na poziomie
subiektywnym (Bertaux, 2012, s. 312-313). Z tego względu bardziej skrupulatna analiza opowieści
o życiu pozwala odkryć, że zawierają one także wskaźniki zjawisk rozgrywających się na poziomie
stosunków społeczno-strukturalnych, które „definiują miejsca (pozycje, statusy), role, normy
i oczekiwania względem zachowań, gry, rywalizacje, konkurencję, otwarty albo ukryty konflikt;
mechanizmy społeczne, logiki społeczne, powtarzające się procesy i fenomeny kulturowe
tworzące zbiorową semantykę (podzielane wartości i znaczenia)” (ibidem, s. 312).
Takie

stanowisko

teoretyczne

w rozdziale 2 rozumieniem

relacji

bardzo

dobrze

zachodzących

koresponduje
pomiędzy

z

zaprezentowanym

poziomem

jednostkowym

a społecznym. Bertaux, podobnie jak Marody, nie ujmuje ich w kategoriach prostego związku
przyczynowo-skutkowego. Wskazuje na konieczność wyróżnienia poziomu „pośredniego”, na
którym spotykają się zjawiska z poziomu subiektywnego i obiektywnego. Jest to poziom silnych,
względnie trwałych relacji interpersonalnych ze znaczącymi innymi - członkami rodziny,
rówieśnikami, współpracownikami.
Postulat wyróżnienia trzech poziomów zjawisk, które można analizować poprzez badanie
opowieści o życiu nie jest w przypadku Bertaux jedynie założeniem teoretycznym. Został on
wywiedziony z jego doświadczeń badawczych i dzięki temu jest cenną wskazówką dla kolejnych
badaczy. Był to dodatkowy argument za podjęciem próby zastosowania podejścia realistycznego
do analizy problematyki decyzji prokreacyjnych.
Należy

podkreślić,

że

podejścia

do

badań

biograficznych

nazywane

przeze

mnie

w uproszczeniu „interpretatywnym” i „realistycznym” nie są przeciwstawne i wykluczające się.
Zgadzam się tu z Janem Burzyńskim (2008, s. 101-102), który opisał tę domniemaną sprzeczność
między nimi jako „iluzoryczną antymonię pomiędzy obiektywistyczną >>fizyką społeczną<<
i subiektywistyczną myślą konstruktywistyczną”. Zarówno podejście interpretatywne, jak
i realistyczne są „socjologiczne” - ich sednem jest poszukiwanie prawidłowości w życiu społecznym
oraz wyjaśnianie ich uwarunkowań. Skupienie się na wymiarze subiektywnym wcale nie oznacza
rezygnacji z tego celu, jeśli metody interpretatywne stosowane są zgodnie z ich przeznaczeniem.
Socjologia interpretatywna nie neguje pojęć ról, norm czy struktur społecznych. Określa je jako
ramy działania społecznego, które to jednak ramy poddawane są jednostkowym interpretacjom
(Urbańska, 2015, s. 54).
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Stereotypowa opinia o metodach badawczych zakorzenionych w podejściu interpretatywnym
może wynikać z faktu, że są one często stosowane w sposób nieumiejętny. Wpisuje się ona
w szerszy problem, na który zwraca uwagę Grażyna Woroniecka (2013): obserwowany w polskiej
socjologii szybki przyrost liczby prac opartych na badaniach jakościowych, prowadzonych na
małych próbach celowych jedynie w celach opisowych. Jak słusznie zauważa socjolożka, praktyka
taka jest sprzeczna z teoretycznymi założeniami interakcjonizmu symbolicznego, teorii
ugruntowanej i fenomenologii, na które powołują się autorzy takich analiz. Celem podejścia
charakterystycznego dla tradycji interpretatywnej nie jest bowiem mnożenie izolowanych opisów,
czy wręcz zaproponowanie „łatwiejszych” metod badawczych, ale przede wszystkim rozwój teorii
socjologicznej (ibidem, s. 33).
W przypadku opisywanych tu badań, wybór strategii badań jakościowych, a w ich ramach metody
badań biograficznych w wersji opracowanej przez Daniela Bertaux był przemyślaną decyzją
podjętą ze względu na ustalone wcześniej cele naukowe. Wśród nich nie znajdowało się
zamierzenie kwestionowania badań prowadzonych w ramach paradygmatu interpretatywnego.
Decyzja o prowadzeniu analizy biografii w duchu realizmu socjologicznego nie oznaczała
dystansowania się wobec tezy o konieczności dowartościowania perspektywy jednostkowej
w badaniach społecznych. Wprost przeciwnie - strategia badań zaproponowana przez Bertaux
idealnie przystaje do założenia o wielowymiarowości obserwowanych współcześnie przemian,
które analizowane są między innymi przy wykorzystaniu pojęcia indywidualizacji. Chociaż
francuski socjolog toczył w minionych latach dysputy naukowe ze zwolennikami podejścia
interpretatywnego (Kaźmierska, 2012, s. 116), to ich tez nie można uznać za całkowicie
przeciwstawne i wykluczające się. Bertaux wskazuje na podobne do socjologii interpretatywnej
inspiracje teoretyczne: socjologię rozumiejącą (2012, s. 329), interakcjonizm symboliczny oraz
metodę teorii ugruntowanej (ibidem, s. 310).
Zastosowanie w moich analizach podejścia badawczego zaproponowanego przez francuskiego
socjologa miało bardzo istotny wpływ na kształt stworzonego modelu teoretycznego. Siłą rzeczy
uwypukla on znaczenie strukturalnego wymiaru indywidualizacji, ale uwzględnia także wyniki
badań prowadzonych w innych paradygmatach. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że celem badań
nie było opisanie wszelkich możliwych uwarunkowań decyzji prokreacyjnych, ale uzupełnienie
już istniejących wyjaśnień i zaprezentowanie ich w formie ukazującej komplementarność
różnych badań tego problemu. W dalszej części tego rozdziału przedstawię zastosowane
przeze mnie procedury gromadzenia i analizy danych. Pozwoli to przejść następnie do
prezentacji wyników moich analiz i umożliwi wykazanie ich spójności z przedstawionym
w rozdziale 2 modelem teoretycznym.
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3.2. Budowa modelu teoretycznego a eksploracyjny charakter badań
Analiza historii indywidualnych przypadków jest perspektywą badań terenowych opierających się
na refleksyjnym

zbieraniu

opowieści

o

życiu

w

ramach

prowadzenia

„rozmów

etnosocjologicznych”. Dla Bertaux (2012, s. 309-311) oznacza to, że procesy zbierania danych, ich
analizy oraz tworzenia na ich podstawie wyjaśnień w postaci modelu teoretycznego nie są od
siebie wyraźnie oddzielone. Uproszczeniem byłoby jednak stwierdzenie, że następują one
sekwencyjnie po sobie. Jak stwierdza francuski socjolog:
rozmowa etnosocjologiczna (czy też >>socjoantropologiczna<<) nie polega na zbieraniu najpierw korpusu
materiałów empirycznych, opowieści o życiu czy innego rodzaju danych, by potem, wyłącznie potem
pochylić się nad analizą tego zbioru! W tego typu badaniach analiza zaczyna się bardzo wcześnie i rozwija
się równolegle do zbierania wywiadów. Zawiera także obserwacje poczynione w terenie i odwołania do
innych >>materiałów<< (statystyk społecznych, tekstów prawnych itp.) Rezultaty analizy pierwszych
rozmów, które powinny być zrobione bardzo wcześnie, zanim przystąpi się do przeprowadzenia kolejnych,
są nie tylko włączane do konstruowanego na bieżąco modelu, ale także uwzględniane w przewodniku do
wywiadu, który rozwija się w czasie. Wpływają także na dobór osób do kolejnych wywiadów. Wreszcie,
to przede wszystkim poprzez porównanie opowieści o życiu i poszukiwanie podobieństw między nimi
konsoliduje się model (ibidem).

Jest to zatem podejście nawiązujące do teorii ugruntowanej (por. Glaser i Strauss, 2009), które
akcentuje eksploracyjny charakter prowadzonych analiz. Należy tutaj wskazać jednak zasadniczą
różnicę pomiędzy przeprowadzonymi przeze mnie analizami, a typową strategią realizacji badań
eksploracyjnych. Rozpoczęcie przeze mnie prac w terenie poprzedziła konceptualizacja problemu
badawczego, której efektem był wstępny model teoretyczny zaprezentowany w rozdziale 1.
Co więcej, efektem owej konceptualizacji była decyzja o wyborze strategii badań biograficznych
zaproponowanej przez Bertaux. Takie postępowanie wynikało z faktu, że życie rodzinne i decyzje
prokreacyjne są od dekad przedmiotem intensywnych prac badawczych i analiz socjologicznych.
Podejmowanie kolejnych wysiłków badawczych bez wcześniejszego przeanalizowania dorobku
innych badaczy byłoby wobec tego faktu niezwykle ryzykowną strategią. Niemożliwe było także
utrzymywanie, że wykorzystywane przeze mnie kategorie analityczne, są jedynie produktem
intensywnych badań terenowych. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem było usystematyzowanie
inspiracji wywiedzionych z prac innych badaczy w ramach wstępnego modelu teoretycznego, który
zawierał szeroki zestaw „pojęć uwrażliwiających”. Fakt ten nie oznacza jednak, że prowadzona
analiza obejmowała weryfikowanie z góry postawionych hipotez. Jak zwróciłem uwagę w rozdziale
1, niektóre z pojęć uwrażliwiających zawartych we wstępnym modelu teoretycznym (np. styl życia)
nie miały ostatecznie dużego znaczenia dla formułowania wyjaśnień zaobserwowanych zjawisk
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i z tego względu nie są eksponowane w jego ostatecznej wersji. Z drugiej strony, model
teoretyczny stanowi swoistą rekonfigurację twierdzeń proponowanych przez teoretyków
modernizacji reflleksyjnej, co znów mogłoby świadczyć o tym, że źródłem teorii nie są tu
przeprowadzone badania terenowe. Nie jest to prawdą. Celem badań nie było stworzenie
autorskiej teorii oderwanej od dotychczasowego dorobku socjologii. Przeciwnie, chodziło
o sformułowanie wyjaśnień spójnych z bardziej ogólną, zakorzenioną w dorobku antropologii
społecznej, wizją przemian procesów uspołecznienia oraz o podjęcie próby wzbogacenia teorii
socjologicznej. Należy także przyznać, że to drugie zamierzenie było traktowane przeze mnie
z dużą dawką pokory, co skutkowało praktyką jak najczęstszego odwoływania się do prac
uznanych badaczy. Ich twierdzenia były włączane do tworzonego modelu teoretycznego w takim
stopniu, w jakim wykazywały przydatność z punktu widzenia procesu refleksyjnego gromadzenia
opowieści o życiu. Efektem ugruntowywania budowanego modelu teoretycznego w wynikach
badań terenowych było z pewnością silniejsze, niż w przypadku wielu opracowań dotyczących
decyzji prokreacyjnych, zaakcentowanie w nim kwestii związanych z ograniczeniami
jednostkowych wyborów i standaryzacją jednostkowych biografii.
Eksploracyjny charakter przeprowadzonych analiz wynika także z zastosowanej strategii
poszukiwania wskaźników procesów społecznych w poszczególnych opowieściach o życiu, o czym
będzie mowa poniżej. W tym miejscu należy zwrócić jeszcze uwagę, w jaki sposób tworzenie
modelu teoretycznego powiązane jest z doborem próby.
Zgodnie ze stanowiskiem Bertaux, zadaniem badań socjologicznych jest precyzowanie wzorców
strukturalnych, które leżą u podstaw danego zestawu procesów społecznych. Trudno dokonać
tego na podstawie analizy tylko jednego przypadku (jednej opowieści o życiu), choć w pewnych
szczególnych warunkach jest to możliwe. Elementy modelu teoretycznego wyłaniają się jednak
zasadniczo w czasie porównania informacji o procesach społecznych odkrytych w różnych
opowieściach o życiu. Jest to postępujący „proces nasycania”, który z jednej strony można
rozumieć jako stan nasycenia próby badawczej podobnymi przypadkami, ale z drugiej strony
oznacza to nasycenie kategorii analitycznych. Model teoretyczny ulega ostatecznej konsolidacji,
gdy każda nowa opowieść o życiu potwierdza to, co zawierają poprzednie. Jest to dynamiczny,
refleksyjny proces. Zjawisko nasycania poszczególnych kategorii można odkryć zarówno w czasie
czytania opracowań innych badaczy, powtórnej analizy opowieści o życiu przeprowadzonych wiele
miesięcy wcześniej, w czasie sporządzania transkrypcji wywiadu czy też „na żywo” w czasie
rozmowy z uczestnikiem badania. Refleksyjne podejście do gromadzenia materiału badawczego
poprzez powiązanie tego procesu z analizą danych i formułowaniem wyjaśnień powinno zatem
skutkować wypracowaniem spójnego modelu teoretycznego. Kres tego procesu wyznacza właśnie
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moment osiągnięcia jego wewnętrznej spójności i „nasycenia” danymi zebranymi w czasie prac
terenowych (Bertaux i Bertaux-Wiame, 2012, s. 757-759).

3.3. Dobór próby
W kontekście powyższych twierdzeń dotyczących nasycenia modelu teoretycznego należy zadać
pytanie o wielkość próby niezbędną do osiągnięcia tego efektu. W przypadku badań jakościowych
niemożliwe jest arbitralnie określenie tego wskaźnika. Z tego względu przystępując do realizacji
badań terenowych nie miałem wyznaczonego celu w postaci określonej liczby zebranych
opowieści o życiu.
Zgodnie z generalnym zaleceniem odnośnie doboru próby sformułowanym przez małżeństwo
Bertaux, analizie należy poddawać opowieści o życiu zaczerpnięte z tych samych związków
społeczno-strukturalnych (Bertaux i Bertaux-Wiame, 2012, s. 758). Innymi słowy chodzi tu
o „zgromadzenie odpowiednio dużej liczby opowieści o życiu osób należących do tego samego
społecznego milieu. Daje to możliwość odkrycia wzorów działania i doświadczenia
uwarunkowanych procesami i zjawiskami społecznymi swoistymi dla tego milieu” (Kaźmierska,
2012, s. 117). W przypadku sztandarowej pracy francuskich socjologów, której ogólnym celem
było opisanie struktury klasowej społeczeństwa francuskiego, oznaczało to zbieranie opowieści
związanych z określonym sektorem produkcji - przemysłem piekarskim (Bertaux i Bertaux-Wiame,
2012, s. 742-745).
Moje pierwsze intuicje związane z doborem próby nakazywały poszukiwać potencjalnych
respondentów wśród osób, które praktykują strategiczne planowanie swojego życia oraz podjęły
i zrealizowały przemyślane decyzje prokreacyjne. Dobrym sposobem dotarcia do respondentów
wydawało

się

być

nawiązywanie

kontaktów

za

pośrednictwem

for internetowych.

W polskojęzycznej części internetu funkcjonują setki grup dyskusyjnych, w których ludzie
dyskutują o problemach związanych z planowaniem i praktykowaniem zarówno rodzicielstwa, jak
i bezdzietności. Alternatywny sposób rekrutacji zakładał wykorzystanie istniejących „w realu”
mniej lub bardziej sformalizowanych grup rodziców i osób intencjonalnie bezdzietnych. Bardzo
szybko te plany związane z doborem respondentów zostały jednak porzucone. Już wstępna analiza
for internetowych wykazała, że grupują one osoby o podobnym podejściu do rodzicielstwa, i to
niezależnie od tego czy osoby te decydują się na świadome posiadanie dzieci czy też na
intencjonalną bezdzietność. W większości przypadków są to osoby w wysokim stopniu refleksyjne,
których rodzicielstwo/bezdzietność wpisuje się w tworzoną na forach narrację tożsamościową.
Zdałem sobie sprawę, że badanie przeprowadzone w tych grupach osób ograniczałoby się jedynie
do potwierdzenia tez zawartych we wstępnym modelu teoretycznym i nie wniosłoby nic nowego
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do istniejących wytłumaczeń ambiwalencji postaw prokreacyjnych, jak również nie wzbogaciłoby
istniejącej wiedzy na temat przemian życia rodzinnego i, w szerszym kontekście, transformacji
form uspołecznienia. Popełniony błąd polegał na zbyt wąskim wytyczeniu granic społecznego
milieu, w ramach którego powinna być prowadzona analiza. Powinno ono obejmować osoby,
których droga do rodzicielstwa/bezdzietności przebiegała w różny sposób, ale pozostawała pod
wpływem tych samych warunków społeczno-strukturalnych. Jak pokazały wyniki późniejszych
analiz był to bardzo dobry wybór. W przypadku zebranych opowieści o życiu problematyczne było
już samo określenie czy daną osobę można określić jako strategicznie planującą rodzicielstwo.
Przykładowo, jeden z respondentów po narodzinach pierwszego nieplanowanego dziecka
spłodzonego z przypadkowym partnerem podjął świadomą decyzję o urodzeniu oczekiwanego
dziecka w ramach związku z innym partnerem. Lub odwrotnie - po urodzeniu planowanego dziecka
w ramach zaplanowanego małżeństwa zrezygnowano z intencjonalnych działań na rzecz
spłodzenia kolejnych potomków, nie wykluczając przy tym, że w przyszłości kolejne dzieci mogą
narodzić się wskutek zrządzenia losu. Z drugiej strony, niektóre opowieści o życiu wskazywały, że
respondenci celowo wybrali dany styl życia. Innymi słowy, ludzkie biografie okazały się zbyt
skomplikowane by można było arbitralnie zaliczyć poszczególnych respondentów do osób
refleksyjnie planujących lub nieplanujących swoje życiowe strategie. W ramach biografii jednej
osoby można wskazać zarówno obszary, które znajdują się pod jej kontrolą, jak i takie, w których
jednostka znajduje się pod wpływem zewnętrznych czynników.
W kontekście powyższego należy stwierdzić, że dobieranie respondentów na podstawie analizy
for internetowych skutkowałoby najprawdopodobniej doborem do udziału w badaniu osób
będących awangardą indywidualizacji. Pozwoliłoby to na opis decyzji prokreacyjnych w ramach
jednej, specyficznej grupy, którą można określić jako osoby wyznające wartości związane z kulturą
indywidualizmu. Nie zapewniłoby to miarodajnych wniosków w odniesieniu do całego
społeczeństwa polskiego, a przecież taki powinien być kontekst analizy opisanego we wstępie
zjawiska ambiwalencji postaw prokreacyjnych. Z tego względu zdecydowałem się na radykalne
rozszerzenie wstępnie zarysowanych granic społecznego milieu, w ramach którego były
przeprowadzane analizy. Grupę tę potraktowałem „kohortowo”, jako zbiór osób, które łączy
wspólne doświadczenie generacyjne: dorastanie i życie w społeczeństwie z malejącą liczbą dzieci.
W badaniu zostały zatem uwzględnione osoby pochodzące z różnych środowisk, których
świadome życie przypadło na okres obniżania się wskaźnika dzietności w Polsce. Były to
jednocześnie osoby znajdujące się w „oknie rozrodczym” - okresie życia, w którym według
statystyk mężczyźni i kobiety są najbardziej skorzy do podejmowania decyzji prokreacyjnej
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i zarazem okresie, w którym jest najbardziej prawdopodobne, że urodzi się większość ich dzieci
(Iacovou i Tavares, 2011, s. 116).
Należy ponadto stwierdzić, że tak szerokie zdefiniowanie populacji badanych osób pozwoliło
mi na pozostanie w zgodzie ze strategią badawczą małżeństwa Bertaux. W swoich analizach
przemysłu piekarskiego stosowali oni zróżnicowany dobór przypadków. Rozmawiali zarówno
z praktykantami w piekarniach, jak również z ich doświadczonymi pracownikami oraz
właścicielami całych zakładów piekarskich. Dopiero porównywanie opowieści o życiu osób
z różnych grup pozwoliło im na nasycenie modelu teoretycznego (Bertaux i Bertaux-Wiame, 2012,
s. 742-759). W kontekście ich doświadczeń należy stwierdzić, że dobór bardzo podobnych
do siebie osób zgrupowanych na forach rodzicielskich/antyrodzidzielskich doprowadziłby do
szybkiego nasycenia kategorii analitycznych, ale jednocześnie nie pozwoliłby na sformułowanie
wniosków o szerszych procesach społecznych.
Strategia doboru próby zakładająca zróżnicowanie przypadków (doświadczeń biograficznych)
spełniła zatem rolę mechanizmu kontroli trafności wyników (J. Lofland, Snow, Anderson,
i L. H. Lofland, 2009, s. 138; Miles i Huberman, 2000, s. 30). Zaprezentowany w rozdziale 2 model
teoretyczny został oparty na dwóch filarach. Po pierwsze, była to analiza istniejących już koncepcji
dotyczących przemian form uspołecznienia i transformacji życia rodzinnego oraz raportów z badań
demograficznych i socjologicznych. Drugim filarem i zarazem kryterium, które decydowało
o włączeniu zawartych w nich twierdzeń do tworzonego modelu teoretycznego były wyniki analizy
dwudziestu opowieści o życiu. Taka ilość narracji biograficznych była wystarczająca by nasycić
najważniejsze kategorie analityczne. Należy zwrócić uwagę, że przeprowadzenie dwudziestu
wywiadów nie oznaczało, że analizie poddano jedynie dwadzieścia dróg życiowych.
W rzeczywistości opowieść o życiu każdego respondenta/każdej respondentki zawierała bardzo
wiele informacji także o historiach osób z jego/jej otoczenia, w szczególności członków jego/jej
najbliższej rodziny. Dzięki temu możliwe było dokonywanie analiz porównawczych na kilku
poziomach, np. porównywanie dróg życiowych rodziców respondentów czy też analiza historii
pracy zawodowej kobiet, których biografie były omawiane w opowieściach o życiu. Faktyczna
liczba przeanalizowanych, na różnym poziomie szczegółowości, przypadków była co najmniej
trzykrotnie większa niż mogłaby to sugerować liczba zebranych opowieści o życiu.
Przeprowadzona analiza pozwoliła na opisanie wpływu indywidualizacji w wymiarze
strukturalnym na kształtowanie jednostkowych biografii. Pozwoliło to na zweryfikowanie poglądu
o samodzielnym kształtowaniu i realizowaniu przez jednostki planów życiowych oraz umieszczenie
w ich kontekście decyzji prokreacyjnych (rozdział 4). Kolejne istotne wyniki badania dotyczyły
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przemian ról społecznych związanych z rodzicielstwem, które zachodzą w kontekście
domniemanego uwalniania jednostkowych biografii spod wpływu wielkich struktur społecznych
(rozdział 5). Istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje prokreacyjne okazały się także
przemiany ról płciowych i procesy negocjowania podziału obowiązków w gospodarstwach
domowych (rozdział 6).

3.3.1. Charakterystyka osób biorących udział w badaniu
Respondentów i respondentki, którzy powierzyli mi swoje opowieści o życiu określam zbiorczym
mianem „młodych Polek i Polaków”. Bardziej precyzyjnie można by ich nazwać „młodymi
dorosłymi” (por. Rek-Woźniak, 2016, s. 103-104). Były to osoby pomiędzy dwudziestym piątym
a czterdziestym rokiem życia. Najstarsze z nich urodziły się pod koniec lat 70., a najmłodsze na
przełomie lat 80. i 90. XX wieku.
Dobrana celowo próba badawcza była zróżnicowana pod wieloma względami. Przede wszystkim
należy zwrócić uwagę, że w badaniu brali udział zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Był to świadomy
wybór podjęty w kontrze do prac badawczych skupiających się na sytuacji kobiet. Kryło się za nim
założenie, że zjawiska związane z indywidualizacją powinny znajdować odzwierciedlenie
w biografiach przedstawicieli obu płci. Brakowało także sensownych argumentów za
prawdziwością twierdzenia, że strategiczne planowanie życia jest częściej praktykowane przez
kobiety niż przez mężczyzn (lub na odwrót).
Wśród respondentów znalazły się osoby posiadające dzieci oraz osoby bezdzietne. Wśród tych
drugich znajdowały się zarówno kobiety i mężczyźni, którzy deklarowali chęć posiadania dzieci
w przyszłości, jak również tacy, którzy określali się jako intencjonalnie bezdzietni. Należy przy tym
zwrócić uwagę, że deklaracje odnośnie przyszłej realizacji planów prokreacyjnych były traktowane
jedynie jako kontekst prowadzonych analiz, których sednem było badanie realizacji rzeczywistych
planów i podjętych decyzji związanych z rodzicielstwem.
Osoby biorące udział w badaniu były zróżnicowane pod względem miejsca zamieszkania - badania
przeprowadzono we wsiach, małych miastach (poniżej 50 000 mieszkańców), miastach średnich
(mieszczących się w przedziale pomiędzy 50 001 a 250 000 mieszkańców) oraz jednym wielkim
mieście (powyżej 500 000 mieszkańców). Miejsca, w których zbierano opowieści o życiu
ulokowane były w czterech województwach, z których trzy obejmowały tereny należące przed
rokiem 1914 do różnych zaborów. W przypadku jednego z województw respondenci mieszkali
w momencie prowadzenia wywiadów na obszarze, który nie znajdował się w obrębie
przedrozbiorowych granic Polski. Co istotne, analiza narracji biograficznych wykazała wysoki
poziom mobilności przestrzennej respondentów. Wielu z nich posiadało doświadczenia związane
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z pracą i/lub mieszkaniem za granicą. Niektóre osoby pochodzące z mniejszych miejscowości
posiadały dłuższe epizody związane z mieszkaniem w większych miastach i późniejszym powrotem
w rodzinne strony. Inni nie mieli zaś stałego miejsca zamieszkania (np. część roku spędzali w pracy
za granicą, a pozostałe miesiące w rodzinnych stronach). Powoduje to, że trudno jest określić
niektórych respondentów jako zasiedziałych mieszkańców wsi lub miasta. W wielu przypadkach
należało patrzeć na ich sytuację życiową w sposób zniuansowany, z uwzględnieniem faktu, że ich
doświadczenia życiowe były gromadzone w różnych środowiskach. Istotną zmienną było
natomiast miejsce przeprowadzania wywiadu, które w większości przypadków było zarazem
aktualnym miejscem zamieszkania respondenta. Do kwestii tej wrócę jeszcze w dalszej
części rozdziału.
Badane osoby różniły się również poziomem wykształcenia oraz charakterem swojej aktywności
zawodowej. Respondenci i respondentki byli zróżnicowani także pod względem orientacji
seksualnej - wśród nich znalazły się dwie osoby homoseksualne. Jedna z nich została włączona do
próby w sposób celowy. W przypadku drugiej, informacja na temat orientacji seksualnej została
mi przekazana dopiero w trakcie snucia opowieści o życiu, dlatego nie była ona brana pod uwagę
w momencie podejmowania decyzji o przeprowadzeniu wywiadu. Respondent uznał ją za
konieczną do ujawnienia by można było właściwie zrozumieć jego drogę życia. Obdarzył mnie
jednocześnie ogromnym zaufaniem, bo jego prawdziwa orientacja seksualna jest pilnie
strzeżonym sekretem, o którym wie niewiele osób z jego najbliższego otoczenia. Jego opowieść
o życiu okazała się być jednak przydatna z punktu widzenia tworzenia modelu teoretycznego
i z tego względu, mimo braku spełnienia wstępnych kryteriów doboru próby, ostatecznie została
do niej włączona.
W czasie zbierania opowieści o życiu poznałem wiele bardzo intymnych, często głęboko
skrywanych czy wręcz częściowo wypartych przez badane osoby wydarzeń. Nie dotyczyły one
jedynie opisanego powyżej przypadku związanego z ukrywaniem prawdziwej orientacji seksualnej.
Nakłada to na mnie szczególny obowiązek zapewnienia anonimowości osób biorących udział
w badaniach, który wpłynął na sposób prezentacji przeanalizowanego materiału badawczego
w niniejszym opracowaniu. Imiona respondentów i respondentek zostały zakodowane. W opisach
dróg życiowych oraz tabelach prezentujących dane na ich temat pominięte zostały niektóre
informacje – nazwy miejscowości, miejsc pracy, szkół itp.
W Aneksie 1 umieszczona została tabela, zawierająca charakterystykę osób biorących udział
w badaniu. Badanym osobom nadano fikcyjne imiona odzwierciedlające ich płeć. Respondenci
zostali uszeregowani w kolejności przeprowadzania wywiadów. Dzięki temu ocenić można
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zastosowaną logikę doboru kolejnych przypadków. Informacja o terminie zbierania opowieści
o życiu pozwala zorientować się w umiejscowieniu czasowym przerw w pracach terenowych,
poświęconych na aktualizację modelu teoretycznego.
Wywiady, w czasie których zbierano informacje o życiu przeprowadzono w okresie od 2015 do
2018 roku. Proces zbierania materiału został podzielony na cztery tury, z których dwie przypadły
na rok 2016 i po jednej na lata 2015 oraz przełom lat 2017 i 2018. Taki sposób postępowania był
zgodny z wytycznymi Daniela Bertaux. Poszczególne wyjazdy badawcze były przedzielone analizą
danych i pracami związanymi z aktualizowaniem modelu teoretycznego. Wymagały one ponadto
pewnego wysiłku organizacyjnego związanego nie tylko z koniecznością odnalezienia właściwych
respondentów, ale także z pozyskaniem środków finansowych na realizację badań.
Pierwsze wywiady przeprowadzone zostały z osobami, do których było mi najtrudniej dotrzeć słabiej wykształconymi mieszkańcami mniejszych miejscowości. Za takim wyborem stały jednak
nie tylko względy praktyczne, ale także merytoryczne. Konieczne było szybkie sprawdzenie
założenia, że wpływ przemian form uspołecznienia widoczny jest także w biografiach osób spoza
awangardy indywidualizacji. Analiza zgromadzonych w ten sposób danych pozwoliła na
potwierdzenie prawdziwości tego twierdzenia, a wyniki moich badań były zgodne w tym względzie
z ustaleniami Sylwii Urbańskiej (2015), która badała macierzyństwo kobiet-migrantek
wywodzących się z niższych klas społecznych. Dzięki temu trzon ostatecznego modelu
teoretycznego był już gotowy na przełomie lat 2016 i 2017. W ostatniej turze badań uzupełniono
istniejący materiał o opowieści o życiu szczególnych grup osób, które wydawały się niezbędne by
ostatecznie nasycić kategorie analityczne - mieszkańców wsi związanych z rolnictwem oraz
mieszkańców wielkiego miasta. Wybór tej pierwszej grupy był motywowany koniecznością
sprawdzenia czy wykryte procesy społeczne znajdują odzwierciedlenie w drogach życia osób
wywodzących się ze środowiska uznawanego za bardziej „tradycyjne”, jeśli chodzi o praktykowane
formy życia rodzinnego. Wywiady z lepiej wykształconymi mieszkańcami wielkiego miasta miały
z kolei potwierdzić, że wykryte procesy społeczne wpływają na strategie życiowe osób, którym
z racji na „położenie klasowe” powinno być łatwiej uskuteczniać strategiczne planowanie życia.
Należy przyznać, że dotarcie do osób gotowych podzielić się swoimi opowieściami o życiu
nastręczało dużych trudności. W kilku przypadkach umówione wcześniej wywiady były
odwoływane, ponieważ potencjalni respondenci podchodzili do nich z dużą nieufnością. Często
utożsamiali udział w badaniu ze spotkaniem z psychologiem lub jakąś formą terapii. Co ciekawe,
jako powód odmowy niektóre osoby podawały brak zgody współmałżonka. Zdarzało się także, że
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partner nie wyrażał zgody na spotkanie badanego z badaczem na osobności - w takich przypadkach
wywiady były odwoływane.
W czasie realizacji badań dołożono wszelkich starań by zebrane dane były rzetelne. Respondenci
byli typowani z wykorzystaniem moich prywatnych sieci kontaktów. O pomoc w dotarciu do
potencjalnych badanych prosiłem znajomych, którzy kontaktowali mnie z nieznanymi mi wcześniej
osobami ze swojego dalszego otoczenia. Dzięki temu możliwe było przynajmniej częściowe
wyeliminowanie obawy respondentów przed ujawnieniem intymnych faktów. Z drugiej strony,
rozmowy z całkowicie nieznajomymi osobami dawała mi, jako badaczowi, większy komfort. Taka
strategia uniemożliwiała ocenianie zebranych opowieści przez pryzmat własnych doświadczeń
i wiedzy związanej z daną osobą. Jedynym źródłem danych do analizy były zatem informacje
zebrane w czasie prac terenowych przy pomocy ściśle określonej procedury.

3.4.

Gromadzenie i wstępna analiza materiału badawczego

3.4.1. Sposób prowadzenia rozmowy
Metoda Daniela Bertaux zakłada specyficzny sposób przeprowadzania rozmów z respondentami.
Można je określić jako wywiady narracyjne, ponieważ zasadniczą ich część stanowią spontaniczne
wypowiedzi badanych osób. W przypadku opisywanej tu techniki badacz nie powinien być jednak
tylko słuchaczem, ponieważ jego zadaniem jest prowadzenie rozmowy.
Opowieść o życiu nie jest zwykłą rozmową; jest dyskursem narracyjnym, w ramach którego próbuje się
opowiedzieć historię prawdziwą, i który w dodatku, w odróżnieniu od pisanej autobiografii, jest
improwizowany w trakcie dialogicznej relacji z badaczem. Ten ostatni kieruje rozmowę od razu w stronę
opisywania doświadczeń istotnych dla swojego badania (tutaj ujmowanego jako badanie socjologiczne
raczej niż psychologiczne). Kwestia analizy staje się odtąd dużo bardziej precyzyjna: nie chodzi o to, żeby
wyciągnąć z opowieści o życiu wszystkie znaczenia, jakie zawiera, ale wyłącznie te, które są istotne dla
badania socjologicznego i mogące mieć status wskaźników (Bertaux, 2012, s. 314).

Połączenie spontanicznego wywodu respondenta z ukierunkowywaniem go przez badacza jest
dużym wyzwaniem. W przypadku opisywanego tu projektu badawczego zadanie to zostało
zrealizowane poprzez zastosowanie następującego ramowego schematu rozmowy:
1. Próba wywołania spontanicznej narracji biograficznej - rozpoczęcie rozmowy przez
badacza: „Proszę, żeby opowiedział/a mi Pan/i swoje życie. Interesuje mnie wszystko, co
wydarzyło się od momentu Pana/i narodzin aż do teraz.”
2. „Aktywne” wysłuchanie narracji badanej osoby i nieprzerywanie jej - podtrzymywanie
kontaktu

wzrokowego,

potakiwanie,

mowa

ciała

wykazująca

zainteresowanie

i zachęcająca do rozwijania narracji.
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3. Dyskretne notowanie elementów narracji, które powinny zostać pogłębione.
4. Pierwszy etap pogłębiania - wypełnianie luk w opowieści o życiu poprzez zadawanie pytań
otwartych, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na dany temat, np. „Proszę
opowiedzieć o Pani znajomych ze szkoły”.
5. Drugi etap pogłębiania - zadawanie pytań o konkretne elementy opowieści o życiu, które
nie zostały do końca wyjaśnione, a które są istotne dla rekonstrukcji drogi życiowej
badanej osoby, np. „Opowiadał Pan o zmianie pracy. W których to było roku?”
Bardzo istotną kwestią jest to, że respondenci nie byli w żaden sposób przygotowywania do
udziału w badaniu. Należy także otwarcie przyznać, że nie był im w pełni ujawniany cel rozmowy.
Byli oni wstępnie informowani o tym, że proszeni są o rozmowę dotyczącą ich życia, która jest
prowadzana w ramach badania wpływu, jaki na ludzkie biografie wywierają zmiany społeczne.
Za takim postępowaniem stały dwa argumenty. Po pierwsze, wiele osób sądziło, że udział
w badaniu oznacza wypełnianie ankiety i konieczne było uświadomienie im, że w tym przypadku
wymaga on dłuższej rozmowy. Po drugie, bardzo obawiałem się, że znając przedmiot moich badań,
respondenci będą chcieli zracjonalizować i wytłumaczyć swoje decyzje prokreacyjne, co oczywiście
nie współgrało z założeniami zastosowanej metody badawczej. Prawdziwy cel rozmowy
zdradzałem zatem dopiero na jej końcu. Następujące po tym wypowiedzi respondentów
potwierdzały zazwyczaj wstępną obawę. Osoby posiadające dzieci często skupiały się
na egoizmie bezdzietnych. Osoby nie będące rodzicami bardzo często wskazywali na
uwarunkowania ekonomiczne.
W czasie wywiadów posiłkowałem się przewodnikiem do rozmowy. Składała się na niego lista
zagadnień, które powinny zostać omówione, np. „miejsca zamieszkania”, „momenty przełomowe
w życiu”, „relacje z rodzicami”. Przewodnik do wywiadów był cały czas modyfikowany pod
wpływem postępów w pracy badawczej. Dopisywane były do niego kolejne zagadnienia oraz
przykładowe pytania, które sprawdziły się we wcześniejszych wywiadach. Nigdy jego objętość nie
przekroczyła jednak kartki formatu A4. Było to istotne, ponieważ plik kartek nie mógł sprawiać
wrażenia, że respondent będzie odpowiadał na szereg pytań zamkniętych, jak w przypadku badań
ankietowych. Należy też podkreślić, że przewodnik nie służył do strukturalizowania rozmowy. Był
za to na wiele innych sposobów pomocny dla badacza, na przykład pomagał znajdować właściwe
słowa przy formułowaniu pytań pogłębiających. Zaznaczanie kropką wątków wymagających
pogłębienia było z kolei dyskretnym sposobem sporządzania notatek. W związku z tym,
dobrym pomysłem

było

zabieranie

wydrukowanego przewodnika.
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na

każdy

wywiad

zmodyfikowanego

i

świeżo

Zgodnie z zaleceniami Bertaux (2012) pogłębianie interesujących wątków było istotną częścią
przeprowadzonych wywiadów i zarazem wstępnym etapem analizy danych. Spontaniczne
opowieści badanych były zawsze niekompletne i wymagały wielu uzupełnień. Bardzo często
pomijali oni kwestię zmian składu gospodarstwa domowego, która stanowi kluczową kategorię
analityczną w zastosowanej technice badawczej. Osoby biorące udział w badaniu zazwyczaj bardzo
lapidarnie opowiadały także o swoim dzieciństwie. Zawsze dopytywałem również o daty
wybranych wydarzeń, które pozwalały umiejscowić je w czasie historycznym.
Słuchając narracji respondentów starałem się na bieżąco rozpoznawać sposób, w jaki
strukturyzują oni swoje biografie. Bardzo często kluczem była tu edukacja i kariera zawodowa
i ewidentne było, że wielu osobom opowiadanie własnej biografii kojarzyło się z prezentacją „CV”,
jakiej zazwyczaj dokonuje się podczas rozmowy o pracę. Kilka razy spotkałem się wręcz z zarzutem,
że nie uprzedziłem o konieczności przygotowania takiego życiorysu. Skupienie się na wybranych
aspektach drogi życiowej wymagało zatem pogłębiania jej innych obszarów, np. dotyczących życia
towarzyskiego czy związków intymnych. Na marginesie warto odnotować, że powszechność
myślenia o własnej biografii w kategoriach „CV” może wskazywać na istotne doświadczenie
pokoleniowe, które stało się udziałem badanych przeze mnie młodych Polek i Polaków.
Rozmowy z respondentami przebiegały w bardzo różny sposób. Można by ich w zasadzie podzielić
na dwie grupy: osoby, które chętnie opowiadały o swoim życiu i nie miały problemu z budową
spontanicznej narracji oraz osoby bardziej wycofane, które ograniczały się do podawania
wybranych faktów i oczekiwały zadawania konkretnych pytań. W obu przypadkach strategie
pogłębiania musiały zatem wyglądać nieco inaczej.
Już w czasie pierwszych wywiadów zdałem sobie sprawę z konieczności głębszego wniknięcia
w codzienność badanych osób na poszczególnych etapach życia. Pogłębiając ten wątek opierałem
się na tworzonej przez badanego strukturze opowieści o życiu, którą, jak pisałem powyżej,
próbowałem rekonstruować na bieżąco. Respondenci byli zatem proszeni o opowiedzenie jak
wyglądał ich typowy dzień w dzieciństwie/zaraz po ślubie/na studiach itd. Odpowiedzi na te
pytania dostarczały wielu przydatnych informacji. Zwracam na to uwagę, ponieważ bez nich
najprawdopodobniej nie powstałby rozdział 6 niniejszej pracy, który pokazuje w jaki sposób
stosunki panujące w gospodarstwach domowych respondentów wpływają na decyzje
prokreacyjne.
Zgodnie z opisywaną tu metodą badań biograficznych, celem analizy opowieści o życiu jest
poszukiwanie wskaźników szerszych procesów społecznych. Jak zauważa Bertaux (2012, s. 326)
wymaga to szczególnej uwagi i refleksu w czasie prowadzenia wywiadów. Badane osoby nie były
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socjologami i nie były w ogóle proszone o przeprowadzenie analizy socjologicznej. Nawiązania do
szerszych procesów pojawiają się w ich wypowiedziach, jako aluzje w pojedynczych zdaniach czy
nawet słowach. Badacz musi zachować czujność, by możliwe było ich wyłapanie. Przykładem może
tu być stwierdzenie, które pojawiło się w jednym z moich wywiadów. Respondentka opowiadanie
o swojej nieplanowanej ciąży podsumowała stwierdzeniem „musieliśmy wziąć ślub, bo wtedy
inaczej patrzono na takie sprawy”, a następnie płynnie przeszła do opowiadania o kolejnych
etapach życia. Konieczne było oczywiście powrócenie do tego wątku, zebranie większej ilości
informacji o tym, jak w jej wczesnej młodości „patrzono na te sprawy”, a jak jest w jej odczuciu
teraz, gdy jest osobą ponad trzydziestoletnią. Można było podejrzewać, że pogłębienie tego wątku
dostarczy dodatkowych informacji i wskaźników zmian kulturowych, które dokonały się w jej
środowisku. Pogłębianie spontanicznej narracji badanego ma związek z „wyobraźnią
socjologiczną”, o czym będzie jeszcze mowa poniżej.

3.4.2. Porządkowanie zebranego materiału
Wszystkie prowadzone rozmowy były nagrywane. Na podstawie nagrań sporządziłem następnie,
bezpośrednio po każdym wywiadzie, pełne transkrypcje słowo w słowo.
W przytłaczającej większości przypadków wywiady odbywały się w domach badanych osób lub
w ich bezpośredniej bliskości. Obserwacja prowadzona w miejscu zamieszkania uzupełniała dane
gromadzone w czasie rozmowy. Spostrzeżenia dotyczące wystroju wnętrza, pamiątek, zdjęć,
wielkości mieszkania, podziału poszczególnych pomieszczeń pomiędzy domowników itp.,
pozwalały w pełniejszy sposób uchwycić kontekst opowieści o życiu.
Wszystkie zbierane materiały tworzyły łącznie dziennik prac badawczych. W jego skład wchodziły:


informacje o potencjalnych respondentach przekazane przez osoby pomagające w ich
rekrutacji,



informacje o wszystkich kontaktach nawiązywanych z badaną osobą, pierwsze
spostrzeżenia poczynione w czasie umawiania miejsca i terminu spotkania,



wyniki obserwacji prowadzonej w domach respondentów i ich otoczeniu,



notatki sporządzane w czasie wywiadów,



nagrania i transkrypcje,



podstawowe informacje o miejscowościach, w których prowadzone były rozmowy.

Notatki sporządzane możliwie jak najbardziej dyskretnie w czasie wywiadów zawierały:
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zapiski techniczne, np. przypominające o konieczności pogłębienia pewnych wniosków,
które wykorzystywano do aktualizowania przewodnika do rozmowy w kolejnych turach
badań,



ważne obserwacje, np. informacje o zmianie zachowania respondenta, jego reakcjach
na pytania lub opowiadane przez siebie historie,



wskazówki odnośnie dalszej analizy, np. zapisywane na bieżąco spostrzeżenia, dotyczące
ewentualnych wskaźników do późniejszego wykorzystania.

3.5. Analiza danych
Opowieść o życiu stanowi wysiłek opowiedzenia historii prawdziwej. Narracja biograficzna nie jest
jednak bezpośrednim odtworzeniem drogi życiowej. Oprócz informacji dotyczących rzeczywistych
wydarzeń znajdują się w niej także osobiste podsumowania, refleksje i interpretacja przeżytej
drogi życiowej. W ramach narracji da się wyróżnić także trzeci poziom - rzeczywistość dyskursywną
- efekt interakcji badanego z badaczem, która miała miejsce w konkretnym miejscu i czasie. Innymi
słowy, narracja biograficzna to efekt pracy polegającej na selekcji faktów i ich interpretacji, która
odbywa się bez wcześniejszego przygotowania i korzystania z zewnętrznych źródeł danych
(pamiątek, zdjęć, pamiętników itp.) Konieczne jest więc przyjęcie strategii analitycznej, która
uwzględni te cechy opowieści. (Bertaux, 2012, s. 315-317).

3.5.1. Odtwarzanie struktury diachronicznej drogi życiowej
Trwałym jądrem każdego opowiadania o życiu, wokół którego rozwija się cała jego konstrukcja jest
pewna ilość wydarzeń i działań strukturyzujących. Pierwszym etapem jest ich odpowiednie
uporządkowanie.
Wydarzenia i działania znaczące drogę życiową następowały po sobie w czasie w określonym porządku;
istnieją między nimi relacje >>przed/po<< równie rzeczywiste, co same te wydarzenia i działania.(...) Praca
nad prostym i cierpliwym odtworzeniem struktury diachronicznej jest koniecznym wstępem do ujęcia
możliwych związków przyczynowych. Te z kolei są kluczowe dla zrozumienia mechanizmów społecznych
generujących działania, które próbujemy zidentyfikować (ibidem, s. 317-318).

Osoba snująca opowieść o życiu nie odtwarza tych wydarzeń i znaczących działań w sposób
linearny, lecz wielokrotnie wybiega w przód i/lub cofa się, stosuje dygresje, opisuje kontekst
niektórych działań itp. To badacz w czasie analizy opowieści o życiu powinien odtworzyć strukturę
diachroniczną wydarzeń. „Diachronia dotyczy porządku czasowego odnoszącego się do wydarzeń
i ich relacji przed/po. Chronologia dotyczy ich datowania >>absolutnego<<, w terminach
konkretnych dat (1968, 1981…) albo w kategoriach wieku (osoba badana w wieku 16 lat,
czterdziestu pięciu lat…) (ibidem, s. 320).
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Odtworzenie struktur diachronicznych drogi życiowej i wpisanie ich w czas historyczny ma bardzo
istotne znaczenie dla analizy, pozwala bowiem na „stopniowe zdawanie sobie sprawy z wpływu
wydarzeń historycznych i procesów zmiany społecznej na tę drogę” (ibidem, s. 321). Dzięki
uporządkowaniu opowiedzianych wydarzeń i działań możliwa jest analiza obustronnych mediacji
pomiędzy wielkimi procesami zbiorowymi, a indywidualnymi drogami życiowymi. Fakt ten ma
fundamentalne znaczenie dla badania decyzji prokreacyjnych. Wpływać mogły na nie zmiany
polityczne, gospodarcze i kulturowe, np. związane z akcesją do Unii Europejskiej i zapoczątkowaną
przez nią wielką emigracją. Z drugiej strony spadający wskaźnik dzietności jest efektem tysięcy
jednostkowych działań (lub ich braku) związanych z prokreacją.
Tak, jak nie możemy zrozumieć opowieści życia, jeśli nie zanurzymy jej w zbiorowym czasie historycznym,
tak również nie jesteśmy w stanie zrozumieć zjawisk zmiany społecznej, jeśli nie odniesiemy się do
przekształcenia modeli kulturowych, mentalności i zachowań w sferze prywatnej, które, choć stosunkowo
autonomiczne, to przez swoje nagromadzenie przyczyniły się do spowodowania owych przekształceń
(ibidem, s. 322).

Bertaux (ibidem, s. 319) nie zaleca stosowania żadnego konkretnego oprogramowania do analizy
danych ani graficznej prezentacji rekonstruowanej struktury diachronicznej drogi życiowej.
Wychodzi on z założenia, że każdy badacz powinien sam wypracować lub wybrać użyteczne dla
siebie narzędzia. Ja stosowałem prostą 3-kolumnową tabelę.8 W jej lewej kolumnie zapisywałem
orientacyjną datę oraz nazwę danego wydarzenia lub działania dążąc do tego, by w miarę
możliwości nazwać je własnymi słowami respondenta. W środkowej kolumnie umieszczałem opis
tego wydarzenia za pomocą cytatów z wywiadu. W prawej kolumnie wklejałem własne notatki
dotyczące obserwowanych ciągów przyczynowych, zidentyfikowanych wskaźników, powiązań
z innymi opowieściami o życiu lub różnic pomiędzy nimi. Ten prosty sposób kodowania danych
dawał bardzo duże możliwości w zakresie identyfikowania wskaźników szerszych procesów, jak
i „rozumienia” konkretnej drogi życiowej. Niezwykle łatwo dawało się rozróżnić wydarzenia z życia
będące następstwem zewnętrznych okoliczności od celowych działań poprzedzonych wyborami
dokonywanymi przez osobę badaną. Działo się to niezależnie od tego, co o przyczynach danego
wydarzenia lub działania sądził dany respondent. Badani często nie dostrzegali związków
pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami i działaniami. Często uważali, że podejmowali
samodzielne wybory, podczas gdy odtworzenie struktury diachronicznej jasno pokazywało, że były
one w dużej mierze zdeterminowane przez czynniki zewnętrzne, np. wpływ grupy rówieśniczej czy
8

Fragment przykładowej tabeli z zakodowanymi danymi znajduje się w Aneksie 2. Ze względu na
konieczność zachowania anonimowości badanych osób obszerniejsza prezentacja efektów analizy
wywiadów została przedstawiona w Aneksie 3 w postaci tabel zawierających omówienie kluczowych
wymiarów dróg życiowych oraz zawartych w nich wskaźników.
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wzorce działania ugruntowane w danej grupie rodzinnej. Z kolei umieszczanie struktury
diachronicznej opowieści o życiu w określonym miejscu w czasie pozwalało powiązać wydarzenia
z życia z szerszym kontekstem, np. okres trudności w znalezieniu pracy z kryzysem finansowym.

3.5.2. Różne wymiary drogi życiowej
Rekonstrukcja struktury diachronicznej drogi życiowej ujawnia bardzo ciekawą cechę opowieści
o życiu. Ludzie zazwyczaj prowadzą kilka równoległych „żyć”, o których opowiadają osobno. Jeden
z objawów tego stanu rzeczy wskazałem już powyżej - respondenci koncentrujący się na edukacji
i karierze zawodowej zazwyczaj pomijali w swoich opowieściach życie towarzyskie i rodzinne.
Bertaux (2012, s. 323) sugeruje, że wydarzenia i działania, które miały miejsce w różnych obszarach
(ścieżkach życiowych) można graficznie przedstawiać na równoległych liniach. W czasie
prowadzenia analiz wypracowałem inną strategię. Wszystkie wydarzenia składające się na drogę
życiową zostały zebrane w jednej tabeli, opisanej w poprzednim paragrafie. Zidentyfikowałem
typowe obszary życia, które były omawiane w zebranych opowieściach o życiu i w które wpisywały
się poszczególne wydarzenia: życie rodzinne, edukacja, kariera zawodowa, związki intymne,
rodzicielstwo, przyjaciele i życie towarzyskie (grupy rówieśnicze), zamieszkiwanie w różnych
miejscach (społeczności lokalne), zainteresowania i spędzanie czasu wolnego. Każdemu z tych
obszarów przypisałem inny kolor, którym następnie wypełniałem pola tabeli zawierającej
wydarzenia i działania w zależności od tego, do którego obszaru życia można było je przypisać.
W niektórych przypadkach dany wiersz był wypełniony dwoma lub większą liczbą kolorów.
Przykładowo gdy ślub wiązał się ze zmianą miejsca zamieszkania należało wiersz wypełnić kolorami
właściwymi dla tych dwóch obszarów życia. Taka strategia dała fenomenalne rezultaty.
Po pierwsze, bardzo szybko można było ocenić, który obszar życia jest dominujący, czyli odróżnić
np. osoby skoncentrowane na życiu zawodowym od tych bardziej skupionych na rodzinie.
Po drugie, kolorowa tabela zdradzała, w jaki sposób wydarzenia w jednej sferze życia mogą
wpływać na inne. Na przykład narodziny dziecka mogły wymusić konieczność zrezygnowania
z realizacji swojego hobby lub przeprowadzka pozwoliła na zmianę pracy. Idąc dalej, umieszczenie
wydarzeń z różnych obszarów życia w kontekście określonego czasu historycznego pozwalało
zauważyć, jak w interakcje z nimi wchodzą wydarzenia historyczne, np. wspomniana akcesja do
Unii Europejskiej, reforma edukacji wprowadzająca gimnazja w 1999 roku czy też uruchomienie
rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Szczególnie interesujące były te wydarzenia, które
znajdowały się na przecięciu różnych obszarów życia. Nagromadzenie różnych kolorów
pokazywało momenty z życia jednostki, w których hipotetycznie mogła ona podjąć decyzje
znacząco wpływające na kierunek jej drogi życiowej.
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Bertaux (ibidem, s. 323) największą uwagę zwracał na nakładanie się wydarzeń i działań ze sfery
życia rodzinnego (patrz kolejny paragraf) na pozostałe obszary drogi życiowej. Wyniki mojej
analizy wskazują, że warto poszukiwać miejsc, których przecinają się wszystkie możliwe do
wyróżnienia obszary życia. Takie punkty przecięcia okazały się być zazwyczaj doskonałymi
źródłami wskaźników szerszych procesów społecznych.

3.5.3. Odtworzenie składu gospodarstwa domowego
Zdaniem Daniela Bertaux (ibidem, s. 323-324) niezbędnym punktem analizy opowieści o życiu jest
odtworzenie składu gospodarstwa domowego na każdym etapie drogi życiowej badanego:
Nie tylko działania i decyzje o ich podjęciu, ale także plany poprzedzające te działania są coraz częściej
opracowywane zbiorowo przez parę albo bardziej ogólnie, przez grupę rodzinną, która jest prawdziwym
>>decydentem<<: jest miejscem, gdzie różne projekty się ścierają, aby w końcu się połączyć na drodze
negocjacji i dokonywania prawdziwych transakcji (ibidem, s. 323).

Moje analizy wskazują, że duże znaczenie mogą tu mieć także „starcia projektów”, które
przerodziły się w nierozwiązany konflikt. Grupa rodzinna może mieć rzeczywiście ogromny wpływ
na drogę życiową, czego przykładem jest historia jednego z moich respondentów. Mężczyzna ten
(nazwany przeze mnie Ignacym) wiązał swoją przyszłość z pracą rolnika, ale nie mógł dojść do
porozumienia z ojcem odnośnie kierunku rozwoju ich rodzinnego gospodarstwa. Konflikt ten
doprowadził do wyprowadzki z domu i udania się na emigrację zarobkową. Od tego czasu badany
mężczyzna nie posiadał stałego miejsca zamieszkania. Sam Bertaux (2012, s. 324) zwraca uwagę
na inny przykład wpływu grupy rodzinnej na jednostkowe drogi życiowe: ogromny znaczenie dla
losów dzieci wychowujących się w jednej rodzinie ma kolejność ich urodzeń. Zmiany składu
gospodarstwa domowego były dołączane do mojej tabeli odtwarzającej strukturę diachroniczną
drogi życiowej jako dodatkowe wydarzenia.
W toku prowadzenia analiz okazało się, że warto pójść krok dalej niż sugerował to francuski
socjolog. Z opowieści moich respondentów wynikało, że bardzo duży wpływ na ich decyzje mogła
mieć nie tylko grupa rodzinna, ale także grupa rówieśnicza - kuzyni, sąsiedzi, koledzy i koleżanki ze
szkoły. W trakcie realizacji wywiadów pogłębiałem ten wątek, pytając na przykład o relacje
z najlepszymi przyjaciółmi na poszczególnych etapach życia. Istotną kwestią było ponadto nie
tylko to, z kim dana osoba mieszkała, ale także to, gdzie mieszkała. W wielu przypadkach trudno
było w pełni zrozumieć opowieści o życiu bez umieszczenia ich w kontekście miejscowości czy
regionu, w którym dane wydarzenia miały miejsce. Z uwagi na fakt, że w większości przypadków
realizowałem wywiady w miejscowościach, które nie były mi znane, istniała konieczność
zgromadzenia podstawowych informacji o nich. Starałem się przynajmniej w zarysie poznać
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historię danego miejsca i zebrać podstawowe dane statystyczne na jego temat. Zupełną
oczywistością było sprawdzanie danych demograficznych oraz danych dotyczących sytuacji
ekonomicznej danej miejscowości/regionu. Przywołując terminologię Floriana Znanieckiego
(2001, s. 52) można by stwierdzić zatem, że analiza opowieści o życiu pokazuje, że rodziny nie są
jedynym „środowiskiem wychowawczym” wpływającym na jednostkę. W badaniu dróg życiowych
pomocne jest zwrócenie uwagi także na grupy rówieśnicze i otoczenie sąsiedzkie (utożsamiane
przeze mnie ze społecznością lokalną).

3.5.4. Poszukiwanie mechanizmów generujących i procesów społecznych.
Praca nad zbieraniem i analizą poszczególnych opowieści o życiu może być fascynującym
zadaniem, zwłaszcza w momencie, gdy badacz zyskuje poczucie, że „rozumie” historię danej
osoby. Nie należy jednak zapominać, że
Zasadniczym celem analizy poszczególnych wywiadów biograficznych nie jest uchwycenie w badaniu
socjologicznym logiki działania każdej z badanych osób, ale poszukiwanie w ich narracjach śladów
mechanizmów i procesów społecznych. Większość z nich nie jest widoczna na pierwszy rzut oka;
jednakże doświadczenie pokazuje, że wyłaniają się jedne po drugich w trakcie kolejnego czytania (Bertaux,
2012, s. 325).

Poszukiwanie wskaźników procesów społecznych w biografiach nie jest łatwym zadaniem.
Potrzebna jest tu z pewnością „wyobraźnia socjologiczna”, na co zresztą zwraca uwagę sam
Bertaux. Z moich doświadczeń wynika, że pomocny dla badacza jest uprzedni uważny przegląd
literatury przedmiotu. W tym kontekście stworzenie przed przystąpieniem do badań wstępnego
modelu teoretycznego znacznie ułatwiło prowadzenie analizy i to pomimo faktu, że model ten był
niekompletny, a niektóre z jego twierdzeń nieprecyzyjne lub wręcz nietrafne. Wyobraźnię
socjologiczną poszerza także korzystanie z doświadczenia i sugestii innych badaczy. W tym
kontekście duże znaczenie miała dla mnie możliwość prezentowania cząstkowych wyników analiz
na seminariach doktoranckich.
Podstawową kwestią jest oczywiście określenie „wartości wskaźnikowej” wytypowanych w trakcie
analizy elementów poszczególnych dróg życiowych (por. Nowak, 1985, s. 102-121). Najlepszym
wyjściem jest tu prowadzenie swoistej analizy porównawczej. Mam tu na myśli poszukiwanie
podobieństw i różnic w biografiach wykrytych dzięki zakodowaniu opowieści o życiu za pomocą
opisanej powyżej tabeli rekonstruującej strukturę diachroniczną oraz chronologię wydarzeń. Jeśli
dana prawidłowość, np. kolizja pomiędzy życiem rodzinnym a karierą zawodową lub problemy ze
znalezieniem pracy w 2009 roku, powtarzają się w różnych opowieściach o życiu, to można sądzić,
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że te wydarzenia mają wartość wskaźnikową. Gromadzenie podobnych do siebie przypadków
pozwala na wysycanie kategorii analitycznych i domknięcie modelu teoretycznego.
Na zakończenie należy jeszcze zwrócić uwagę, że analiza opowieści o życiu nie dotyczy jedynie
elementów składających na strukturę diachroniczną drogi życiowej. Należy brać pod uwagę także
subiektywne elementy narracji. W tym kontekście istotna była dla mnie także środkowa kolumna
tabeli z zakodowanymi danymi, która zawierała cytaty z wywiadów. Zrozumienie wydarzeń
wymaga rozpatrywania ich w kontekście semantycznym wypowiedzi respondenta. Pomimo że
podejście do badań biograficznych prezentowane przez Daniela Bertaux jest realistyczne i mocno
zakorzenione w strukturalizmie, z całą pewnością nie można stwierdzić, że jest ono odgrodzone
nieprzekraczalnym murem od socjologii interpretatywnej. Wydaje się zatem, że wyjaśnienia
tworzone w oparciu o jego metodę mogą być kompatybilne z pracami badaczy, którzy szukając
prawidłowości życia społecznego w większym stopniu skupiają się na analizie zjawisk
zachodzących na poziomie jednostkowym.
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Rozdział 4. Decyzje prokreacyjne wobec sprzeczności drugiej
nowoczesności
Na kolejnych stronach rozprawy przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej analizy biografii.
Pozwoliły one na rozwiązanie problemów badawczych określonych we Wstępie oraz stworzenie
modelu teoretycznego przedstawionego w rozdziale 2. Celem naukowym analiz była
identyfikacja oraz opis czynników wpływających na odkładanie, zaniechanie bądź
uskutecznianie przez młodych Polaków rodzicielstwa. Rozpoczęcie badań terenowych było
poprzedzone budową wstępnego modelu teoretycznego, który powstał na podstawie analizy
bogatej literatury przedmiotu. Ważną jego częścią było pojęcie „decyzji prokreacyjnych”, które
uznałem za użyteczne w wyjaśnianiu zjawiska rozbieżności pomiędzy deklarowanym przez
młodych ludzi przywiązaniem do wartości rodzinnych, a faktycznie realizowanym przez nich
modelem życia rodzinnego.
Teza, że prokreacja jest domeną jednostkowych decyzji wpisujących się w szersze plany życiowe
nie była traktowana przeze mnie jako aksjomat. Przeciwnie, wstępny model teoretyczny został
poddany testowaniu już na samym początku prac w terenie. Polegało ono na sprawdzeniu czy
prokreacja była w przypadku moich respondentów efektem świadomie podjętych decyzji oraz czy
te ewentualne decyzje wpisują się w tworzenie i realizowanie przez jednostki szerszych planów
życiowych. Pierwsze analizy skupiały się zatem na rozwiązaniu problemów badawczych
3 i 4 (numeracja zgodnie z listą przedstawioną we Wstępie). Środkiem do osiągnięcia tego celu
było rozwiązanie problemów badawczych 1 i 2, które odnosiły się do identyfikacji kluczowych
wydarzeń i decyzji składających się na drogi życiowe badanych osób. Wyniki tych analiz, które
walnie przyczyniły się do stworzenia modelu teoretycznego opisanego w rozdziale 2 zostaną
przedstawione w pierwszej części tego rozdziału. Przyjęta w niniejszej rozprawie strategia narracji
powoduje, że ogólny efekt tych prac jest już Czytelnikowi znany: w rozważaniach teoretycznych
posługuję się pojęciem decyzji prokreacyjnych, co oznacza, że okazało się ono użyteczne w czasie
porządkowania i analizowania zebranego materiału badawczego.
W części 4.2. uwaga zostanie skupiona na analizie zależności pomiędzy decyzjami prokreacyjnymi
a innymi kluczowymi decyzjami życiowymi (problem badawczy nr 5). Dużo miejsca poświęcone
zostanie wpływowi jakie na te powiązania wywiera konstrukt „tradycyjnej” rodziny. Podrozdział
4.3. dotyczył będzie zidentyfikowanych ograniczeń procesów decyzyjnych. Rozważania te będą
wstępem do opisu czynników wpływających na decyzje prokreacyjne (problem badawczy nr 6).
W części 4.4. przedstawione zostaną te spośród czynników, które związane są wprost
z funkcjonowaniem

kluczowych

nowoczesnych

instytucji

społecznych
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odpowiadają

za standaryzowanie biografii w drugiej nowoczesności. Rozważania dotyczące pozostałych
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zidentyfikowanych w badaniach czynników wpływających na decyzje prokreacyjne będą
kontynuowane w rozdziałach 5 i 6.
W rozdziale 2 zwracałem uwagę, że teoretycy modernizacji refleksyjnej nie są zgodni
co do szczegółowych

twierdzeń

dotyczących

nowoczesnych

fenomenów

takich,

jak

indywidualizacja czy refleksyjność. Przeprowadzone przeze mnie badania pozwoliły uwypuklić te
elementy różnych modeli pojęciowych i podejść teoretycznych, które najlepiej tłumaczą zjawiska
obserwowane w polskim kontekście kulturowym. Dążyłem do tego, aby poniższa prezentacja
wyników analiz materiału badawczego była możliwie ściśle powiązana z modelem teoretycznym,
który został dzięki niej skonsolidowany. Wskaźniki procesów społecznych zidentyfikowanych na
podstawie analizy opowieści o życiu prezentowane są zatem na dwa sposoby. Po pierwsze, są to
wyniki analiz porównawczych prezentowane w tabelach składających się na Aneks 3. Pozwalają
one zweryfikować nasycenie poszczególnych kategorii analitycznych oraz ocenić moc
wskaźnikową wyodrębnionych zjawisk. Po drugie, szersze opisy istotnych dla modelu
teoretycznego

elementów
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dróg

życiowych

przedstawiane

są w kolejnych

podrozdziałach. Dzięki temu możliwe jest prześledzenie wybranych procesów w ich konkretnym,
biograficznym kontekście. W tabelach do analiz porównawczych przy kolejnych imionach
respondentów wskazano numery podrozdziałów, w których ich biografie zostały przedstawione
w bardziej rozbudowanej formie. Zabieg ten ma umożliwić łatwe porównanie danych
przedstawionych

w

obu

formach
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prac analitycznych.

4.1. Tworzenie i realizowanie planów życiowych
4.1.1. Analiza kluczowych momentów dróg życiowych
Pierwszą czynnością analityczną wykonywaną dla każdej zebranej przeze mnie opowieści o życiu
było odtworzenie jej struktury diachronicznej na podstawie sporządzonej osobiście transkrypcji.
Była to żmudna praca, która jednak przynosiła konkretne efekty. Najważniejszym z nich była
identyfikacja w życiu badanych osób przełomowych momentów, które były rozumiane jako punkty
zwrotne w przebiegu dróg życiowych. Innymi słowy, były to szczególnie istotne wydarzenia, które
wpływały na ciągi mniej ważnych wydarzeń zachodzących w dłuższej perspektywie czasowej.
Zgodnie z wytycznymi Daniela Bertaux (2012) przełomowe wydarzenia są punktami na drogach
życiowych, w których najłatwiejsze do identyfikacji są wskaźniki szerszych procesów społecznych.
Z punktu widzenia postawionych problemów badawczych strategia analityczna polegająca na ich
poszukiwaniu miała jeszcze jedną zaletę: pozwalała odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu
kształt dróg życiowych jest efektem realizowania świadomie i samodzielnie kształtowanych przez
jednostki planów życiowych. Uwolnienie eksploracyjnego potencjału moich badań było
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niemożliwe bez sprawdzenia prawdziwości założenia o wolności decydowania o własnym życiu,
jaką rzekomo zyskały jednostki w drugiej nowoczesności. Od jego podtrzymania zależało to, czy
w dalszych analizach będzie mogło być stosowane pojęcie „decyzji prokreacyjnych” oraz czy
będzie możliwe prowadzenie rozważań na temat ich miejsca w obrębie strategicznych planów
życiowych tworzonych przez jednostki.
Informacje na temat zidentyfikowanych kluczowych momentów poszczególnych dróg życiowych
zostały zebrane w Tabeli 3.1. Oczywiste jest, że analiza dwudziestu opowieści o życiu nie pozwala
na stworzenie wyczerpującej listy wydarzeń, które potencjalnie mogą być kluczowe w życiu
młodych ludzi. Zebrano jednak wystarczającą ilość danych, by możliwe było stwierdzenie, że
w życiach młodych ludzi występują pewne typowe kategorie przełomowych momentów. Odkrycie
to było pierwszą sugestią, że ewentualne decyzje prokreacyjne powinny być rozpatrywane
w kontekście zjawiska standaryzowania biografii. A zatem już na bardzo wczesnym etapie badań
elementem składowym budowanego modelu teoretycznego stało się stwierdzenie, że ludzie
napotykają w swoim życiu pewne typowe sytuacje, które nie są efektem jedynie przypadku czy
też oddziaływania czynników biologicznych. Są one warunkowane w głównej mierze przez
kontekst kulturowy, w którym formowane są jednostkowe biografie.
Jednym z najbardziej typowych przełomowych momentów w analizowanych opowieściach o życiu
były zmiany miejsca zamieszkania. Ich przyczyny były bardzo różne, ale prawie zawsze istotnie
zmieniały bieg drogi życiowej. Szczególnie istotnymi wydarzeniami były wyprowadzka od
rodziców, opuszczenie rodzinnej miejscowości, wyjazd zagraniczny. Zazwyczaj przełomowe były
także przeprowadzki „w drugą stronę”: powrót do domu rodzinnego, ponowne osiedlenie się
w miejscowości pochodzenia, powrót do kraju z emigracji. Niektóre badane osoby wielokrotnie
zmieniały miejsce zamieszkania. Dobrym przykładem jest Ignacy, który od kilku lat sezonowo
pracuje za granicą, zmieniając miejsce zamieszkania co najmniej dwa razy w roku. W przypadku
takich sekwencji podobnych wydarzeń za przełomowe należy uznać tylko to pierwsze, które
uruchamia ciąg podobnych sytuacji. Ważna jest więc na przykład wyprowadzka z domu rodzinnego
do ośrodka akademickiego, w którym młody człowiek rozpoczyna studia. Kolejne zmiany mieszkań
wynajmowanych w tym mieście zazwyczaj nie są już tak przełomowymi wydarzeniami. Analiza
dróg życiowych wykazała zatem, że najbardziej kluczowe są te wydarzenia, które ukierunkowują
drogę życiową w dłuższej perspektywie czasowej. Warto jednak już teraz zwrócić uwagę na wątek
niestabilności dróg życiowych, który objawia się ciągłym powtarzaniem tych samych sekwencji
potencjalnie ważnych wydarzeń. Będzie on miał bardzo duże znaczenie dla analiz prezentowanych
w dalszej części pracy.

125

Większość badanych osób przeżyła przełomowe dla ich dróg życiowych momenty, które były
związane z aktywnością zawodową. Istotnym wydarzeniem jest oczywiście znalezienie pierwszej
pracy, ale największy wpływ na biografie ma znalezienie stabilnego zatrudnienia, utożsamianego
tu z pracą wykonywaną przez dłuższy okres czasu. Niektóre z badanych osób w ogóle nie mają za
sobą podobnych doświadczeń. W przypadku sezonowych, dorywczych, niestabilnych prac
zachodzi podobne zjawisko, jak opisane powyżej w odniesieniu do zmian miejsc zamieszkania.
Dla moich respondentów brak stabilnego zatrudnienia oznaczał zazwyczaj zahamowanie rozwoju
drogi życiowej. Szczególnym przypadkiem jest rozpoczęcie pracy za granicą. Zazwyczaj była to
praca niestabilna i sezonowa, która wiązała się z przynajmniej czasową zmianą miejsca
zamieszkania. Połączenie tych dwóch czynników może sugerować, że podejmowanie pracy za
granicą jest momentem, w którym droga życiowa przechodzi znaczną transformację. Nie było tak
w przypadku moich respondentów, o czym można przekonać się analizując zamieszczone
w rozprawie informacje na temat dróg życiowych między innymi Ignacego, Juliusza i Teresy. Jeśli
młody człowiek nie podejmuje decyzji o przeniesieniu się do innego kraju na stałe, to sezonowe
wyjazdy są okresem niestabilności życiowej. Niektóre z badanych osób wykorzystały go by
zgromadzić środki finansowe na realizację swoich zamierzeń w Polsce. Wyjazdy zagraniczne były
często traktowane jako środek do osiągnięcia innych zamierzeń i z tego względu same w sobie
rzadko stanowiły przełom w badanych drogach życiowych.
Sfera życia rodzinnego jest obszarem, w którym bardzo często zachodzą wydarzenia znacząco
wpływające na biografie. Fakt ten przeczy tezom o „końcu rodziny” i będzie stanowił istotny
element prezentowanych dalej analiz dotyczących decyzji prokreacyjnych. Narodziny rodzeństwa,
śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przeprowadzka rodziców, narodziny własnego
nieplanowanego dziecka – to tylko wybrane przykłady zidentyfikowanych wydarzeń, które
w zdecydowany sposób zmieniły bieg dróg życiowych badanych osób. Pewnym zaskoczeniem był
dla mnie fakt, że tak wielki wpływ na życie niektórych respondentów miały problemy i konflikty
rodzinne. Była to wskazówka, że rewizji wymaga pogląd o rodzinie jako o „bezpiecznej przystani”
(patrz podrozdział 6.1.).
Ważnym wymiarem życia badanych osób była sfera intymna, związana z tworzeniem, trwaniem
i kończeniem ich związków uczuciowych. Ten wymiar biografii jest oczywiście powiązany z życiem
rodzinnym, ponieważ zachodzące w nim wydarzenia mogą prowadzić do powstania lub rozpadu
nowych jednostek rodzinnych. Analizując drogi życiowe najłatwiej uchwycić jest momenty takie,
jak zawarcie małżeństwa czy przeprowadzenie rozwodu, którym łatwo przypisać konkretny czas
i miejsce. Większy wpływ na drogi życiowe mają jednak zdarzenia związane z rozpoczęciem lub
zakończeniem relacji intymnej. Małżeństwo nie było dla wielu badanych osób momentem
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przełomowym. Należy je raczej traktować jako konsekwencję wcześniej zapoczątkowanego
procesu. W biografiach badanych młodych ludzi małżeństwo pełni w większości przypadków
podsumowanie pewnego etapu związku, a nie moment, w którym tworzony jest jakiś nowy byt
o znaczeniu społecznym. Podobnie, brak formalnego rozwodu nie oznaczał, że w życiu
uczuciowym respondentów nie zachodziły ważne wydarzenia. Niektórzy z nich spotykali się ze
swoimi nowymi partnerami zanim związek został formalnie zakończony. O powstaniu
i zakończeniu związków decydują same jednostki, a otoczenie społeczne ma na ich wybory w tym
zakresie coraz mniejszy wpływ. Należy jednak poczynić zastrzeżenie, że zasada ta nie sprawdziła
się w przypadku niektórych moich respondentów. Przykładowo, jedna z biorących udział
w badaniu kobiet została zmuszona przez rodziców do zawarcia małżeństwa po tym, jak zaszła
w nieplanowaną ciążę. Później podjęła jednak samodzielne decyzje o rozwodzie i zawarciu
drugiego małżeństwa. Niemożliwe jest zatem formułowanie absolutnych twierdzeń dotyczących
podejmowania strategicznych życiowych decyzji przez młodych ludzi. Zdarza się, że w ramach
jednej drogi życiowej kluczowe momenty tego samego typu wywołane są przez zupełnie inne
czynniki. To kolejne odkrycie, które miało bardzo duży wpływ na dalsze analizy decyzji
prokreacyjnych. Niemożliwe jest podzielenie ludzi, na tych którzy podejmują i na tych, którzy
nie podejmują decyzji prokreacyjnych. Oczywiście, wśród moich respondentów znaleźli się tacy,
którzy mieli tylko planowane lub tylko nieplanowane dzieci. Były jednak także osoby, które po
narodzinach nieplanowanych dzieci, przejęły kontrolę nad swoją prokreacją i podjęły negatywne
decyzje prokreacyjne. Niczym niezwykłym nie są także pary, którym niespodziewanie przytrafiają
się nieplanowane dzieci. Tworząc teorie dotyczące podejmowania przez jednostki decyzji
życiowych trzeba mieć świadomość tego, że odnoszą się one do pewnych obserwowalnych
tendencji i ogólnych prawidłowości obserwowanych w biografiach jednostek.
Kończąc wątek typowych wydarzeń o przełomowym wpływie na biografie badanych osób, należy
wspomnieć jeszcze o dwóch z nich. Przełomem dla niektórych moich respondentów było odkrycie
swojej pasji czy zdolności, rozbudzenie w sobie szczególnych zainteresowań jakąś dziedziną,
na przykład gatunkiem muzycznym, działalnością artystyczną, mechaniką samochodową. Osobiste
zainteresowania wpływały na inne wydarzenia składające się na drogi życiowe tych osób. Często
było to związane z chęcią doskonalenia się w danej dziedzinie, co wpływało zwłaszcza na wybór
ścieżki edukacyjnej. Specyficzne hobby może przekładać się także na funkcjonowanie
w określonych grupach społecznych. Nawiązywane tam kontakty mogą skutkować zyskaniem
partnera życiowego, znalezieniem pracy lub miejsca do zamieszkania. Te moje ustalenia zbieżne
są z twierdzeniami badaczy zwracających uwagę na znaczenie indywidualizacji w wymiarze
kulturowym oraz rolę stylów życia w kształtowaniu jednostkowych biografii.
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Dla kilku badanych osób przełomowe były momenty związane z rozpoczęciem edukacji.
Przykładowo, wybór określonej szkoły średniej mógł oznaczać dla jednostki rezygnację z marzeń
o zdobyciu określonego zawodu. Należy jednak podkreślić, że wpływ edukacji na drogi życiowe był
mniejszy niż można było się spodziewać. Większość moich respondentów nie pracowała
w wyuczonym zawodzie. Na karierę zawodową większy wpływ miały zazwyczaj kontakty zdobyte
w szkole niż przekazywane w niej merytoryczne treści. Oczywiście, różnice między drogami
życiowymi osób, które są absolwentami szkół zawodowych i tych, które ukończyły uczelnie wyższe
są łatwo dostrzegalne. Sam wybór zawodu lub kierunku studiów nie wpływał jednak istotnie na
życie badanych osób. Formułowanie jakichś kategorycznych twierdzeń na ten temat wymagałoby
jednak odwołania się do wyników badań ilościowych.
Na marginesie należy odnotować fakt, że podczas gdy drogi życiowe niektórych osób dynamicznie
się zmieniają (dużo w nich przełomowych momentów, w których podjęte zostały strategiczne
decyzje), to istnieją również młodzi ludzie, w których drogach życiowych trudno było wskazać
kluczowe chwile. Dotyczyło to zwłaszcza młodszych respondentów, poniżej 30 roku życia.
Obserwacja ta potwierdza ustalenia badaczy opisujących zjawisko odraczania dorosłości (Arnett,
2014, s. 155-157; Brzezińska, Kaczan, Piotrowski i Rękosiewicz M., 2011, s. 67-69). Analiza
zebranego materiału wskazuje także, że większość badanych osób podjęła pierwsze strategiczne
decyzje życiowe znacznie później niż uczynili to ich rodzice i dziadkowie. Nie dotyczy to tylko
kwestii związanych z życiem rodzinnym i prokreacją, której odkładanie może być efektem, a nie
przyczyną opóźniania się momentu wystąpienia innych przełomowych wydarzeń życiowych.
Powyższe omówienie najważniejszych punktów analizowanych dróg życiowych pozwala przejść
do przedstawienia kolejnego etapu prowadzonej analizy: poszukiwania w zebranych biografiach
dowodów na występowanie zjawiska strategicznego planowania życia przez współczesnych
młodych ludzi. Cel ten został osiągnięty poprzez określenie, które spośród kluczowych wydarzeń
w życiu badanych osób były efektem podejmowania przez nie świadomych i przemyślanych
decyzji. Kluczowe momenty dróg życiowych można podzielić na następujące typy:
1. Wydarzenia całkowicie przypadkowe – na przykład choroba, której nie da się powiązać
ze stylem życia i decyzjami podejmowanymi przez jednostkę,
2. Wydarzenia, na które istotnie wpływa sposób działania instytucji – na przykład
zakończenie formalnej edukacji, trudności ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia
związane z funkcjonowaniem rynku pracy, różnego rodzaju programy rządowe,
3. Wydarzenia będące efektem decyzji podejmowanych przez inne osoby z otoczenia
respondentów – na przykład rozwód rodziców, ślub wymuszony przez rodzinę,
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4. Wydarzenia będące efektem decyzji jednostkowych, które zostały podjęte pod
wpływem innych osób – najczęściej spotykanym przykładem w analizowanych
drogach życiowych był wybór szkoły średniej: decyzja mogła być samodzielnie podjęta
przez młodych ludzi, ale zazwyczaj wybierali oni szkoły, do których uczęszczali ich
znajomi i/lub które były im doradzane przez znaczące osoby ze swojego otoczenia,
5. Wydarzenia będące efektem samodzielnych decyzji podjętych przez jednostki, które
były poprzedzone wcześniejszymi kalkulacjami mającymi pozwolić na wybór
najlepszej z co najmniej dwóch dostępnych opcji. Decyzje te niekiedy były związane
z realizacją jakichś strategicznych celów, nie były one jednak zazwyczaj elementem
jakiegoś szerszego, ułożonego wcześniej planu. Decyzje tego typu można spotkać
w różnych sferach życia – mogą dotyczyć między innymi pracy (czy zmienić miejsce
zatrudnienia?), edukacji (jaką szkołę powinienem wybrać?), życia intymnego
(czy należy się rozwieść?), życia rodzinnego (czy powinnam decydować się na
kolejne dziecko?).
Należy podkreślić, że zaprezentowana powyżej lista zidentyfikowanych wydarzeń jest typologią.
Nie jest ona zatem wyczerpująca, a poszczególne typy nie są rozłączne. Przykładowo, podjęcie
zatrudnienia może zależeć zarówno od funkcjonowania rynku pracy, jak i od decyzji jednostek. Jak
będzie można przekonać się w dalszej części rozprawy, wszystkie decyzje życiowe podejmowane
przez jednostki należy rozpatrywać w odniesieniu do kontekstu kulturowego. W przypisie nr 4 do
tekstu rozdziału 2 pojawiło się wprowadzone przez Giddensa (2009, s. 104) rozróżnienie nad
decyzje i wybory. Te pierwsze miały odnosić się do postanowień podejmowanych przez innych
ludzi, które mają wpływ na życie jednostek. Odwołując się z kolei do tekstów Urlicha Becka
(por. 2002, s. 11-14) można by podać przykład katastrofy w Czarnobylu – wydarzenia, które
wpłynęło na życie wielu osób, a które było spowodowane decyzją jednostek działających w dużym
od nich oddaleniu. Tego typu decyzje podejmowane przez osoby/grupy mogą wpływać także na
funkcjonowanie instytucji, np. wspomnianego rynku pracy. Wywołane przez nie wydarzenia nie
zostały włączone do typologii, której niekompletności wynika z faktu, że powstała ona tylko
i wyłącznie w oparciu o dane zaczerpnięte z przeprowadzonych wywiadów.

4.1.2. Decyzje prokreacyjne jako efekt jednostkowych kalkulacji
Wyniki analizy przełomowych wydarzeń z życia badanych osób pozwalają jednoznaczne
stwierdzić, że jednostki mogą podejmować świadome i przemyślane decyzje istotnie wpływające
na przebieg swoich dróg życiowych. Świadczy o tym fakt, że w ich biografiach występowała
stosunkowo duża liczba wydarzeń, które można przypisać do czwartego i/lub piątego spośród
wymienionych powyżej typów. Ponad wszelką wątpliwość udało się także potwierdzić, że
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prokreacja bywa efektem takich świadomych i przemyślanych decyzji. Pojęcie „decyzji
prokreacyjnych” znajduje więc ugruntowanie w zebranym materiale empirycznym.
Zidentyfikowanie wpływających na przebieg drogi życiowej wydarzeń, które były efektem
jednostkowych decyzji dostarcza również pierwszych przesłanek do formułowania twierdzeń na
temat zjawiska indywidualizacji. Przeprowadzone badania potwierdzają, że jednostki rzeczywiście
posiadają pewien zakres swobody w formułowaniu swoich planów życiowych, co jest związane
z osłabianiem wpływu tradycji oraz wycofaniem się nowoczesnych instytucji z bezpośredniego
ingerowania w niektóre jednostkowe wybory życiowe. Nie oznacza to jednak, że jednostki mogą
dowolnie kształtować swoją tożsamość/biografię i że „uwolniły się/zostały uwolnione” od wpływu
kontekstu kulturowego. Niektóre jednostki podejmują decyzje prokreacyjne, ale nie powinno się
tych wyborów rozpatrywać w oderwaniu od otoczenia społecznego i kulturowego, które ujmować
można w kategoriach dominującej formy uspołecznienia. Jednostkowe decyzje, w tym
decyzje prokreacyjne, są nadal w dużym stopniu kształtowane przez oddziaływania
ponadjednostkowych struktur.
Powyższe tezy rozwinięte zostaną w kolejnych częściach tej rozprawy. W tym miejscu chciałbym
zwrócić uwagę na jeden z zaobserwowanych efektów oddziaływania kontekstu kulturowego na
decyzje podejmowane przez badane osoby. Decyzje respondentów podejmowane w kluczowych
momentach ich dróg życiowych nie były zazwyczaj elementem procesu realizacji całościowego
strategicznego planu życiowego. Większość z nich miała wyznaczone ogólne cele, które
zamierzała osiągnąć (wśród nich były zazwyczaj cele związane z założeniem rodziny
i posiadaniem dzieci). Realizacja takich ogólnych wizji przebiegu życia zależy jednak od bardzo
wielu czynników zewnętrznych oraz przypadkowych zdarzeń. Na przebieg drogi życiowej wpływa
tak wiele zmiennych, że większość moich respondentów nie miała możliwości dokładnego
zaplanowania swojego życia. Nawet jeśli niektórzy z nich na jakimś etapie swojego życia
sformułowali taki konkretny plan życiowy, to zazwyczaj był on niemożliwy do zrealizowania.
Dla respondentów, którzy podejmowali decyzje prokreacyjne, narodziny dziecka nie były
przełomowym momentem, zmieniającym przebieg ich dróg życiowych. Sytuacja wyglądała
inaczej w przypadku nieplanowanych potomków – zjawisko to omówię szerzej w jednym
z kolejnych podrozdziałów. Pozytywne decyzje prokreacyjne należy rozpatrywać jako
konsekwencje innych wydarzeń zachodzących w kluczowych momentach drogi życiowej, przy
czym wydarzenia te w bardzo wielu przypadkach nie są związane z realizacją wcześniej ustalonych
strategicznych planów życiowych. Jednostki w sprzyjających okolicznościach podejmują
strategiczne decyzje, które pozwalają na osiągnięcie ogólnych celów życiowych. Wiele takich
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ogólnych zamierzeń nie zostaje osiągniętych, ponieważ nie pojawiają się warunki do podjęcia
przez jednostki potrzebnych do tego decyzji. W przypadku większości moich respondentów
ogólnym celem życiowym było założenie rodziny. Nie wykluczały tego nawet niektóre osoby, które
w momencie przeprowadzania wywiadu można było opisać jako bezdzietne z wyboru. Ich drogi
różniły się od dróg życiowych rodziców tym, że nie wystąpił na nich korzystny układ wydarzeń nie zostały osiągnięte cele szczegółowe pozwalające na zrealizowanie celu głównego
związanego z rodzicielstwem.
Strategiczne decyzje, które ukierunkowują drogi życiowe są zazwyczaj związane ze stabilizacją
najważniejszych wymiarów życia. Do najbardziej oczywistych wyborów tego typu należy decyzja
o rozpoczęciu stałego związku, podjęcie stałej pracy, wybór miejsca stałego zamieszkania. Powyżej
zwrócono już uwagę, że w przypadku niektórych respondentów udało się zidentyfikować
sekwencje podobnych wydarzeń, np. częste zmiany partnerów, przeprowadzki, zmiany miejsc
pracy. Tego typu następujące po sobie podobne wydarzenia, nawet jeśli wiążą się
z podejmowaniem strategicznych decyzji nie wpływały znacząco na przebieg dróg życiowych.
Przeciwnie, niestabilność w danej sferze życia powoduje, że biografia popada w stagnację, która
uniemożliwia osiąganie strategicznych celów. Podjęcie pozytywnej decyzji prokreacyjnej
w przypadku moich respondentów wymagało ustabilizowania kluczowych wymiarów życia
związanych z relacjami intymnymi, gospodarstwem domowym (miejsce zamieszkania, osoby
z którymi się mieszka) i kwestiami ekonomicznymi (zapewnienie sobie środków do życia,
posiadanie perspektywicznej pracy). Wniosek ten może wydawać się wręcz banalny, ale jest on
istotny w kontekście twierdzeń o rzekomym egoizmie młodych ludzi. Jeśli mają oni podejmować
decyzje prokreacyjne, to samo to stwierdzenie implikuje, że wybór poprzedzony jest analizą
dostępnych opcji oraz konsekwencji, jakie spowoduje wybór każdej z nich. Nieistotne jest w tym
miejscu jak wielką ilością opcji do wyboru dysponują różne jednostki oraz czy posiadają one wiedzę
i kompetencje niezbędne do przeprowadzenia trafnej ich analizy. Uzależnienie prokreacji od
kwestii jednostkowej decyzji nieuchronnie powoduje, że pozytywny wybór jest dokonywany
jedynie w sprzyjających okolicznościach. Jeśli warunki wyznaczane przez sytuację w różnych
wymiarach drogi życiowej są niesprzyjające, to decyzja prokreacyjna jest negatywna: jednostka
postanawia odłożyć ją do czasu zaistnienia sprzyjających okoliczności bądź całkowicie z niej
zrezygnować. Jeśli prokreacja nie jest realizacją zewnętrznego nakazu (wpływu tradycji,
wymogiem wynikającym z otoczenia instytucjonalnego) lub efektem przypadku, to zostaje ona
poddana jednostkowym kalkulacjom. W konsekwencji staje się ona zależna od wydarzeń
zachodzących w innych wymiarach życia jednostek oraz od ogólnego kontekstu ich życia.
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Powyższe twierdzenia mogą przypominać ekonomiczne podejście do przemian płodności. Nie
wpisują się one jednak w pełni w tę koncepcję. Moi respondenci nie rezygnowali z prokreacji,
dlatego, że rodzina była przez nich mniej cenionym dobrem niż na przykład osiąganie sukcesów
zawodowych. Zazwyczaj było wręcz przeciwnie. Analiza ich opowieści o życiu wskazuje, że
większość młodych ludzi, która w badaniach ankietowych deklaruje przywiązanie do wartości
rodzinnych, wcale nie okłamuje ankieterów. Założenie rodziny jest rzeczywiście ich ogólnym celem
życiowym, ale stabilne życie rodzinne wymaga osiągnięcia stabilizacji w innych wymiarach życia.
Trudno by za wysoko cenione dobro jednostki uznawały rodzinę cierpiącą niedostatek,
nieposiadającą „domu”, skonfliktowaną. Detradycjonalizacja życia rodzinnego oraz brak nacisków
ze strony instytucji społecznych by zakładać nowe rodziny powoduje, że jednostki mogą
podejmować decyzje odnośnie życia rodzinnego i tym samym dążą do tego by miało ono jak
najwyższą jakość. W dalszej części tego rozdziału będzie można przekonać się, że negatywny
wpływ instytucji drugiej nowoczesności nie ogranicza się do tego, że zaprzestają one generować
zachęty do rozpoczynania życia rodzinnego. W wielu wypadkach jest jeszcze gorzej: niektóre
instytucje społeczne tworzą przeszkody, które uniemożliwiają prowadzenie życia rodzinnego
wysokiej jakości. Należy zatem podkreślić jeszcze raz: podejmowanie decyzji odnośnie życia
rodzinnego uruchamia kalkulacje, których wynik zależy od wydarzeń zachodzących w innych
wymiarach życia. Wyniki analizy dróg życiowych moich respondentów wskazują, że gdyby
kontekst kulturowy całkowicie pozbawić jakiegokolwiek wpływu „tradycji” oraz gdyby
wyeliminować z życia społecznego wydarzenia przypadkowe, to wskaźnik dzietności w Polsce
byłby jeszcze niższy.

4.1.3. Aktualizowanie planów życiowych
W poprzednim podrozdziale stwierdziłem, że badane osoby nie dysponowały całościowym
strategicznym planem życia, co wynikało między innymi z tego, że taki plan był niemożliwy
do zrealizowania. Przyjąłem, że wskaźnikiem realizowania tego typu planów jest ciąg decyzji
podejmowanych w kluczowych momentach nakierowanych na realizację celów, które są możliwe
do zidentyfikowania i zostały przez jednostkę określone z góry. Przeprowadzona analiza nie
doprowadziła do identyfikacji ciągów decyzji, które mogłyby świadczyć, że dany kształt drogi
życiowej jest efektem realizacji całościowego strategicznego planu życiowego.
Nie oznacza to jednak, że przywoływani w rozdziale 2 teoretycy modernizacji refleksyjnej
całkowicie mylili się w kwestii planowania życia. Młodzi ludzie mają trudności z realizowaniem
całościowych planów życiowych, ale w kluczowych momentach drogi życiowej, kiedy
podejmowane są strategiczne decyzje życiowe, zazwyczaj konstruowany jest pewien ramowy
plan. Obowiązuje on jednak do chwili osiągnięcia punktu na drodze życia, w którym nastąpi kolejna
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konieczność jego zmodyfikowania. Planowanie życia ma charakter cykliczny: podejmowane są
zamierzenia odnośnie przyszłości, które pod wpływem wydarzeń z życia są aktualizowane
i zastępowane zmienionymi zamierzeniami, które w przyszłości są ponownie aktualizowane itd.
Dane na temat aktualizowania planów życiowych, które stały się podstawą powyższego
twierdzenia przedstawione zostały w Tabeli 3.2.
Większość moich respondentów chciała lub nadal chce posiadać dzieci, ale nie mieli oni możliwości
ułożenia z góry całościowego planu, który doprowadziłby ich do osiągnięcia celu prokreacyjnego
poprzez osiągnięcie celów szczegółowych związanych ze stabilizowaniem różnych wymiarów
życia. Osiągnięcie łącznie takich celów, jak zdobycie wykształcenia, znalezienie pracy, dobranie
sobie odpowiedniego partnera życiowego, wybór i urządzenie mieszkania, zgromadzenie
oszczędności, rozwinięcie własnych pasji, wymaga podejmowania różnego typu działań, które nie
zawsze są możliwe do wdrożenia w tym samym czasie. Oczywiście, całościowy strategiczny plan
życia mógłby określać kolejność osiągania poszczególnych celów szczegółowych. Kończenie
kolejnych etapów rzadko jednak zależy wyłącznie od wysiłków i działań jednostki, co powoduje,
że niemożliwe jest stworzenie przez nią i zrealizowanie planu, nad którym będzie miała pełną
kontrolę. Co więcej, takie rozkładanie działań w czasie prowadziłoby do tego samego efektu, co
planowanie „cykliczne”, czyli opóźniania rodzicielstwa. W przypadku większości młodych ludzi
możliwy do zrealizowania plan obejmuje krótką perspektywę czasową. Nie oznacza to, że nie
jest on nakierowany na osiąganie wspomnianych wcześniej ogólnych celów. Jednostki orientują
się na nie, podejmując kolejne decyzje strategiczne, ale nie zawsze są w stanie przewidzieć jakie
dalsze kroki należałoby podjąć, by zrealizować te dalekosiężne zamierzenia.
Strategiczne decyzje podejmowane w przełomowych momentach osadzone są zazwyczaj
w z jednym wymiarów życia, ale wpływać mogą na całość biografii. Jednostce stosunkowo łatwo
jest tworzyć plan rozwoju kariery zawodowej lub pokonywania kolejnych szczebli systemu
edukacji. Wielu moich respondentów posiadało tego rodzaju „sektorowe” strategie.
Na marginesie trzeba dodać, że zazwyczaj nie udawało im się w pełni zrealizować nawet zamierzeń
ograniczonych do jednego wymiaru życia, o czym można się przekonać analizując dane zawarte
w Tabeli 3.2. Strategie „sektorowe” respondentów były w pewnym stopniu ze sobą
skoordynowane, ale nie można ich z pewnością określić mianem całościowego planu życiowego.
Powyższe wnioski dotyczące całościowych strategicznych planów życiowych nie pokrywają się
w wielu miejscach z narracyjną warstwą analizowanych opowieści o życiu. Nie jest to zaskakujące
odkrycie. Respondenci w naturalny sposób, konstruując swoje narracje, dążyli do przedstawiania
siebie jako osoby racjonalne, podejmujące słuszne decyzje i działające według planu. Z jednej
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strony jest to wskaźnik zjawisk psychologicznych związanych z podtrzymywaniem poczucia
własnej wartości i pozytywnego obrazu siebie, które doczekały się wielu opracowań naukowych
(Napper, Harris i Epton, 2009; Stelle, 1988; Wojciszke, 2004, s. 155-164). Z drugiej strony, wtórne
racjonalizowanie przez jednostki swoich wyborów pokrywa się twierdzeniami Giddensa (2007a,
s. 118) na temat sposobów konstruowania spójnej tożsamości. Proces ten może zachodzić ad hoc,
pod wpływem tworzenia narracji biograficznej. W czasie przeprowadzania badań zetknąłem się
z tym zjawiskiem wielokrotnie. Wielu respondentów zwracało uwagę, że nigdy nie mieli okazji
opowiedzieć drugiej osobie o swoim życiu. Na bieżąco wyciągali wnioski ze swoich opowieści
i wskazywali na związki przyczyno-skutkowe między wydarzeniami, z których według własnych
zapewnień nie zdawali sobie dotychczas sprawy. W ich opowieściach pojawiały się także
wydarzenia, których reinterpretacja musiała być dokonywana w czasie dokonywania w przeszłości
kolejnych wyborów życiowych. Przykładów tych zjawisk dostarcza opowieść o życiu Zuzanny.
Respondentka w ósmej klasie szkoły podstawowej pojęła decyzję, że zostanie nauczycielką. Mimo
licznych przeciwności udało jej się zrealizować to zamierzenie. Do końcowego sukcesu prowadziła
jednak kręta droga, której przejście utrudniały przypadkowe zdarzenia i nie zawsze dobre decyzje
samej Zuzanny. Kobieta wierzyła jednak, że wszystkie te wydarzenia miały swój sens
i z perspektywy czasu układają się w logiczną całość. Podsumowując swoją opowieść stwierdziła,
że dzięki nim jest w momencie życia, w którym uważa się za osobę szczęśliwą i spełnioną.
Zuzanna wychowała się w małej miejscowości w pobliżu miasteczka powiatowego. Była
najmłodsza z czwórki rodzeństwa. Różnica wieku powodowała, że najbliższą relację zawiązała ze
starszym o 4 lata bratem, a nie ze swoimi dwoma, jeszcze starszymi siostrami. Kobieta uważa
swoje dzieciństwo za udane, mimo iż w domu pojawiały się pewne problemy, które zaważyły na
jej późniejszych relacjach z ojcem. Charakterystyczne było to, że dzieci były mocno zaangażowane
w prace domowe. Rodzice Zuzy pracowali zawodowo poza domem oraz dodatkowo prowadzili
także niewielkie gospodarstwo rolne na własne potrzeby, dlatego pracy zawsze było pod
dostatkiem. Obowiązki domowe były podzielone w zależności od płci – kobiety odpowiadały za
dom i ogródek, mężczyźni zajmowali się pracami związanymi z żywym inwentarzem.
W podstawówce Zuzanna była zdolną, ale nieśmiałą uczennicą, której brakowało wiary w siebie.
To zmieniło się w ósmej klasie dzięki znajomej rodziców, która udzielała jej korepetycji. Ona
uświadomiła Zuzie jaki tkwi w niej potencjał i to pod jej wpływem dziewczyna podjęła decyzję,
że w przyszłości zostanie nauczycielką. W pobliskim miasteczku powiatowym funkcjonowały trzy
licea. Zuzanna zdecydowała, że wybierze to o średnim poziomie, ponieważ obawiała się czy
poradzi sobie w najlepszym z nich. W szkole średniej zmieniło się jej nastawienie do życia. Chciała
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być w centrum wydarzeń, mieć znajomych, a nie nieśmiało trzymać się na uboczu szkolnego życia.
Pod koniec szkoły średniej, gdy miała osiemnaście lat nastąpiło najbardziej przełomowe
wydarzenie w jej życiu - poznała swojego przyszłego męża. Znajomość ta zaowocowała
nieplanowaną ciążą, która pod znakiem zapytania postawiła plany związane z karierą nauczycielki.
Zuzanna chciała porzucić myśl o studiowaniu. Jak sama twierdzi, gdyby nie pomoc rodziców, nie
byłaby w stanie skończyć nawet liceum. Rodzina była jednak dla niej oparciem w kryzysowym
momencie. Rodzice uważali, że dziewczyna nie powinna w tak młodym wieku podejmować
pochopnych decyzji i chcieli ją odwieść od myśli o małżeństwie z ojcem dziecka. Zuzanna
początkowo przystała na to. Za namową rodziców chłopak wprowadził się do jej rodzinnego domu,
żeby młodzi mieli okazję sprawdzić jak układa się im wspólne życie. Wkrótce jednak dziewczyna
zmieniła zdanie i zdecydowała się na małżeństwo. Po skończeniu szkoły średniej przeniosła się do
rodzinnej miejscowości męża, by dwa lata później wrócić w swoje rodzinne strony. Dzięki pomocy
rodziców mogła jednak godzić rodzicielstwo ze studiami zaocznymi. W ich trakcie zdecydowała się
także na podjęcie pracy jako sprzątaczka. Pod koniec studiów magisterskich udało jej się zaś
uzyskać wymarzone zatrudnienie w szkole. Sukcesy na polach edukacji i pracy zawodowej nie szły
jednak w parze z udanym życiem rodzinnym. W jej rodzinie nie istniał podział obowiązków – to ona
była w całości odpowiedzialna za dom i za wychowanie córki. Fakt ten potęgował inne poważne
problemy, które istniały pomiędzy małżonkami. Ostatecznie, po dziesięciu latach małżeństwa
Zuzanna zdecydowała się odejść od męża, co nastąpiło w dramatycznych okolicznościach. Razem
z córką wprowadziły się do swoich rodziców. Kobieta była w złej formie fizycznej i psychicznej i nie
planowała szybko angażować się w jakiś nowy związek. Przypadkowo poznała jednak mężczyznę,
który akurat odwiedzał swoją rodzinę mieszkającą w pobliżu. Z czasem ich znajomość rozwinęła
się na tyle, że wspólnie z córką podjęły decyzję o zamieszkaniu z nowym partnerem. Oznaczało to
jednak konieczność przeprowadzki i porzucenia ukochanej pracy w szkole. Zuzanna zdecydowała
się na to poświęcenie. W momencie przeprowadzania wywiadu mieszkała kilkaset kilometrów
od rodzinnej miejscowości i była szczęśliwa będąc w nieformalnym związku z nowym partnerem.
Początkowo trudno jej było znaleźć satysfakcjonującą pracę w nowym miejscu zamieszkania, ale
ostatecznie znów udało się znaleźć zatrudnienie w szkole. Zuzanna nie czuła się jednak do końca
dobrze mieszkając z dala od rodzinnych stron. Opowiadała o tym, że brakuje jej rodziny oraz
miejsc, w których się wychowywała. Wspólnie z partnerem podjęli decyzję, że za kilka rat wrócą
w rodzinne strony. Już rozpoczęli budowę swojego przyszłego domu. Respondentka nie była
niestety pewna czy uda jej się znaleźć zatrudnienie w szkole, ale starała się być dobrej myśli.
Zuzanna na dość wczesnym etapie swojego życia określiła swój cel, który później rzeczywiście
udało jej się osiągnąć. Nie można jednak stwierdzić, że było to wynikiem realizacji całościowego
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planu życiowego. Wydarzenia z jej życia wcale nie układają się w logiczną całość, na wiele z nich
wpłynął przypadek, a kobieta podejmowała czasem złe decyzje, które nie przybliżały ją do
osiągnięcia założonego celu. Mimo to, respondentka uważała siebie za osobę bardzo racjonalną
i z uporem dążącą do realizacji swoich zamierzeń. Zuzanna wielokrotnie aktualizowała swoje plany
życiowe, często pod wpływem przypadkowych zdarzeń. Była jednocześnie pewna, że zawsze
samodzielnie kierowała swoim życiem tak, by znaleźć się w obecnym punkcie swojej drogi
życiowej. Realne, ale nie zawsze powiązane wydarzenia były więc reinterpretowane i wplatane
w spójną narrację tożsamościową, dokładnie tak, jak opisywał to Giddens (ibidem). Jest to
z pewnością przejaw indywidualizacji w wymiarze jednostkowym.
Oddzielenie tego, co badane osoby myślą na temat swoich planów i dróg życiowych od tego,
co rzeczywiście wydarzyło się w ich życiu jest konsekwencją zastosowanej techniki badawczej.
Nie ulega wątpliwości, że prowadzi ona do pominięcia wielu istotnych danych dotyczących
narracyjnej warstwy opowieści o życiu. Zaletą zastosowanej strategii badawczej była jednak
możliwość skupienia się na obiektywnych, zewnętrznych wobec jednostek czynnikach, które
wpłynęły na ich strategiczne decyzje.
Pisałem wcześniej, że prokreacja bywa efektem świadomych i przemyślanych decyzji. Ta uwaga
odnosi się do wszystkich wymiarów życia. Niektórzy respondenci mieli zaplanowany przebieg
kariery zawodowej, podczas gdy inni nie mieli żadnej konkretnej strategii w tym zakresie. Młodzi
ludzie czasem wybierali szkołę średnią, ponieważ chcieli wyspecjalizować się w jakiejś dziedzinie,
którą uważali za perspektywiczną. Wielu z nich jednak w ogóle nie przeprowadziło kalkulacji
związanych z rynkiem pracy i aplikowało do szkół, do których uczęszczali ich znajomi. Jeszcze raz
należy powtórzyć, że ludzi nie da się jednoznacznie podzielić na planujących i nieplanujących
swoich żyć. Nierzadko zdarza się, że w pewnych dziedzinach życia tworzone są konkretne plany,
podczas gdy w innych pozostawia się sprawy przypadkom lub podejmuje decyzje na bieżąco.
Co więcej, dana sfera życia może przez wiele lat nie być poddawana refleksyjnej kontroli
i planowaniu, by w pewnym momencie zacząć im podlegać. Z tego względu osoby, które posiadają
nieplanowe dzieci nie mogą zostać arbitralnie zaliczone do osób niepodejmujących decyzji
prokreacyjnych. Widoczne to było w przypadku Haliny, której droga życiowa zostanie opisana
w kolejnym podrozdziale.
Jak wspomniałem wcześniej, decyzje prokreacyjne nie wiązały się zazwyczaj z nagłymi zwrotami
w życiu badanych. Były one raczej konsekwencją realizacji planów i stabilizacji drogi życiowej
w innych wymiarach. Realizacja decyzji prokreacyjnej, w odróżnieniu od narodzin nieplanowego
pierwszego dziecka, nie wiąże się zatem z radykalną aktualizacją planu życiowego. W przypadku
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ludzi bezdzietnych, aktywacja działań mających doprowadzić do zostania rodzicem następuje
w zależności od wydarzeń w innych sferach życia. Jest to zazwyczaj efekt wcześniejszych
aktualizacji planów dokonanych w różnych wymiarach życia, które doprowadziły do
ustabilizowania drogi życiowej. Wśród moich respondentów nie znalazły się osoby, które
postępowały na odwrót, to znaczy takie, które decydowałyby się na założenie rodziny
i jednoczesne zignorowanie niesprzyjających okoliczności w innych sferach życia. Na podstawie
badań jakościowych nie można wykluczyć stosowania takiej strategii życiowej przez niektórych
młodych ludzi w Polsce. Wydaje się, że może być jednak ona bardzo rzadka. Nawet osoby, dla
których bycie rodzicem jest jedynym istotnym celem, nie mogą podejmować pozytywnej decyzji
prokreacyjnej bez oceny jej konsekwencji dla innych obszarów życia. Przypadkową ciążę można
w tym kontekście rozpatrywać jako nieplanowaną drogę „na skróty” do realizacji pierwotnych
zamierzeń związanych z rodzicielstwem, ponieważ w związku z brakiem decyzji pominięty zostaje
etap oceny panujących warunków i szacowania jej efektów.
Zakres aktualizacji planów życiowych może być różny. „Pełna” aktualizacja obejmuje całkowitą
rezygnację z dążenia do osiągnięcia założonych celów ogólnych. Jest to jednak stosunkowo rzadko
spotykane zjawisko, którego obserwacja wymaga spojrzenia z długiej perspektywy czasowej,
niedostępnej zazwyczaj w przypadku młodych ludzi. Standardowo aktualizacja obejmuje zmianę
celów szczegółowych i realizację zamierzeń w niektórych sferach życia, kosztem realizacji planów
dotyczących innych. Przykładowo, jedna z respondentek zgodnie ze swoimi zamierzeniami
zamieszkała w dużym mieście. Ze względu na chęć podtrzymywania bliskiej relacji ze swoim
partnerem zdecydowała się jednak na powrót do rodzinnej, mniejszej miejscowości.
Respondentka ta planowała mieszkać w niej dziesięć lat, do czasu zwrotu kosztów inwestycji
w kupione w tej miejscowości mieszkanie. Nie można przesądzić, że kobieta ta nie wróci szybciej
do realizacji swojego wcześniejszego zamierzenia. Jednostki podejmując strategiczne decyzje
tworzą zazwyczaj krótkoterminowe plany, które pozwalają im „radzić sobie” w różnych
sytuacjach życiowych.
Całościowe strategiczne plany życiowe nie są zatem właściwym kontekstem, w którym należy
rozpatrywać decyzje prokreacyjne. Większe znaczenie należy przypisać zjawisku aktualizowania
planów życiowych. Tego typu aktualizacje zamierzeń powiązane z podejmowaniem strategicznych
decyzji powodują, że mimo zmiennych warunków droga życiowa może się rozwijać. Nie ma przy
tym znaczenia, czy konieczność podjęcia decyzji została wymuszona przez czynniki zewnętrzne,
czy też została zainicjowana przez daną jednostkę. Te ustalenia dotyczące decyzji prokreacyjnych
mają wpływ na twierdzenia dotyczące drugiej nowoczesności. Jej niestabilność wynikająca
z samej natury procesu modernizacji powoduje, że jednostka nie może realizować
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podejmowania strategicznych decyzji, ale nie jest to tym samym, co utrzymywanie pełnej
kontroli nad przebiegiem swojej drogi życiowej. Olbrzymi wpływ na strategiczne decyzje życiowe,
w tym na decyzje prokreacyjne mają zatem zewnętrzne, niezależne od jednostek czynniki.

4.1.4. Przebieg drogi życiowej a wydarzenia przypadkowe
Przypadkowe wydarzenia są bardzo istotnym czynnikiem ograniczającym zakres planowania życia
przez jednostki. Należy zatem stwierdzić, iż przeprowadzone badania wykazały nieprawdziwość
twierdzenia zawartego we wstępnym modelu teoretycznym (patrz podrozdział 1.6.) zgodnie
z którym ludzkie życie w drugiej nowoczesności nie jest uzależnione od przypadków
i zewnętrznych przymusów.
Socjologiczna analiza fenomenów, które z definicji powinny być traktowane jako niepodlegające
żadnym prawidłowościom wydaje się być trudnym przedsięwzięciem. Przypadkowe wydarzenia są
jednak kwestią, bez której omówienia niemożliwe jest pełne zrozumienie procesów realizowania
planów życiowych w drugiej nowoczesności. Konieczne jest także postawienie granicy pomiędzy
decyzją prokreacyjną a narodzinami dziecka, które nie były efektem świadomej i przemyślanej
decyzji podjętej przez jego rodzica/rodziców.
Analizowanie przypadkowych wydarzeń wydaje się być sprzeczne z duchem „społeczeństwa
ryzyka”. Czy chorobę można uznać za zdarzenie przypadkowe, jeśli mamy świadomość czynników
ryzyka do niej prowadzących oraz znamy prawdopodobieństwo zachorowania? Idąc tym tropem
trudno uznawać niechcianą ciążę za przypadek, skoro dostępna jest wiedza na temat tego, jak
dochodzi do zapłodnienia. Takie teoretyczne podejście nie sprawdza się jednak, gdy mamy do
czynienia z analizą dróg życiowych. Wymaga ona powiązania zidentyfikowanych kluczowych
wydarzeń z procesami decyzyjnymi, których ślady są możliwe do odszukania w opowieściach
o życiu. Przyjąłem zatem następującą operacyjną definicję przypadkowych wydarzeń: to
składające się na drogę życiową przełomowe wydarzenia, które nie były przez jednostkę uznawane
za oczekiwany efekt jej działań na etapie podejmowania strategicznych decyzji. Przykładowo,
jeden z respondentów zdecydował się na zmianę pracy, ponieważ nie odpowiadały mu warunki
w dotychczasowym miejscu zatrudnienia. Była to decyzja strategiczna – mężczyzna poszukiwał
pracy w pobliskich miejscowościach, która nie byłaby związana z sektorem rolniczym. Dodatkowo
najbardziej interesowały go zajęcia związane z budownictwem, ponieważ z tą branżą respondent
wiązał nadzieje na przyszłość. Znalezienie nowej pracy przyniosło zmianę także w pozazawodowej
sferze życia – w czasie dojazdów do niej poznał swoją obecną partnerkę. Ich relacja rozwija się
i para planuje wyjazd do pracy za granicę. Tego typu przypadkowe zdarzenia, które przyczyniają
się do aktualizowania drogi życiowej są częstym zjawiskiem. Pojawiają się ono niejako przy okazji
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realizacji zamierzeń w różnych sferach życia, czasem stanowiąc ich nieplanowany „efekt uboczny”.
Twierdzenia te są silnie ugruntowane w zebranym materiale badawczym. Wyniki porównania
przypadkowych wydarzeń, które ograniczyły zakres podejmowania strategicznych decyzji
życiowych

i/lub

wymusiły

aktualizację

planów

życiowych

badanych

osób

zostały

przedstawione w Tabeli 3.3.
Narodziny nieplanowego dziecka są wyjątkową sytuacją, która zwłaszcza w przypadku osób
bezdzietnych zazwyczaj wymusza radykalną aktualizację planów życiowych. Można o tym
przekonać się analizując drogę życiową Haliny. Wydarzeniem, które zaważyło na jej całym dalszym
życiu była przypadkowa ciąża, w którą zaszła w wieku 18 lat. Dowiedziawszy się o niej Halina
błyskawicznie zaktualizowała plany życiowe i postanowiła wyjść za mąż za ojca dziecka. Ten jednak
nie był entuzjastycznie nastawiony do tego planu. Para zaczęła załatwiać formalności związane ze
ślubem, ale obstrukcja ze strony ojca dziecka w tym względzie stawała się coraz bardziej
bezceremonialna. W czasie rozmowy ze mną Halina była w stanie bardzo dokładnie przywołać
sytuację, w której straciła do niego cierpliwość. Spontanicznie podjęła decyzję o tym,
że samodzielnie wychowa dziecko, bez jakiegokolwiek zaangażowania w ten proces jego
biologicznego ojca. Postanowiła, że będzie trzymać w tajemnicy jego tożsamość i wyjawi ją dziecku
dopiero po osiągnięciu przez nie pełnoletności. Można powiedzieć, że Halina drugi raz w krótkim
odstępie czasu zaktualizowała swoje plany życiowe ze skutkiem natychmiastowym. Fakt, że mogła
ona podjąć decyzję o swojej przyszłości postawiony w kontekście historii jej rodziny jest
wskaźnikiem zachodzącej zmiany społecznej. Halina wywodziła się z „tradycyjnej” i z religijnej
rodziny, sama zresztą także uważała się za osobę wierzącą. Respondentka mieszkała w niewielkiej
społeczności, w której jeszcze do niedawna panna z dzieckiem była zjawiskiem niewyobrażalnym.
Podjęte przez nią decyzje mogą zatem świadczyć o poszerzaniu się pola jednostkowych wyborów
życiowych wynikającym z postępujących modernizacji i detradycjonalizacji.
Po urodzeniu dziecka życie Haliny ustabilizowało się na kilka lat, chociaż ciąża zbiegła się w czasie
z utratą przez nią pracy. Nie było to dla niej jednak problemem, bo jako matka samodzielnie
wychowująca dziecko mogła liczyć na wsparcie pomocy społecznej. Mieszkała nadal z rodzicami
i swoją aktywność ograniczała do pomagania im w gospodarstwie. Halina nie przestała jednak
myśleć o zamążpójściu. W tamtym okresie swojego życia lubiła wyobrażać sobie swojego
ewentualnego męża i snuć wizje przyszłości. Po kilku latach od urodzenia pierwszego dziecka
niespodziewanie pojawiła się szansa na ich realizację. Przez wspólnych znajomych poznała
mężczyznę, w którym zakochała się od pierwszego wejrzenia. On także zwrócił na nią uwagę.
Szybko zdecydowali się na wspólne życie i Halina wprowadziła się do rodzinnego domu swojego
wybranka. Partnerzy nie mieli motywacji by formalizować swój związek. Analiza jej opowieści
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o życiu wskazuje, że sytuacja zmieniła się, gdy w skutek nowelizacji przepisów, kobieta utraciła
możliwość pobierania zasiłków z pomocy społecznej. Należy jednak podkreślić, że to wniosek
płynący z analizy. Sama Halina wskazywała na inne motywacje stojące za decyzją o małżeństwie –
komunię córki oraz inny ślub w bliskiej rodzinie. Skumulowanie tych uroczystości w krótkim czasie
pozwoliło na oszczędności, związane np. z brakiem konieczności zakupu odświętnych strojów
specjalnie na własny ślub. W momencie zawierania małżeństwa para miała już dwójkę własnych
dzieci. Halina opowiadała, że podobnie, jak jej pierworodne dziecko, także kolejni potomkowie nie
byli planowani. Trzeci poród skłonił jednak ją i partnera do refleksji. Uznali, że w obecnej sytuacji
finansowej trudno byłoby wychowywać kolejne dzieci i zdecydowali, że od tego momentu będą
stosować antykoncepcję. Można zatem powiedzieć, że był to punkt na drodze życiowej, w którym
kobieta po raz pierwszy w swoim życiu podjęła decyzję prokreacyjną. Teoretycznie z decyzjami
prokreacyjnymi miała do czynienia już wcześniej, gdy decydowała o urodzeniu nieplanowanych
dzieci. Należy jednak zwrócić uwagę, że Halina nigdy nie rozważała na poważnie aborcji, która była
sprzeczna z jej światopoglądem oraz w jej przypadku nielegalna. Podsumowując swoją drogę
życiową, kobieta stwierdziła, że u niej w życiu wszystko jest na odwrót: najpierw dzieci, potem
ślub, następnie znalezienie stałej pracy. Kobieta żartowała, że czeka jeszcze tylko na zaręczyny,
których nigdy nie przeżyła.
Historie życia osób takich, jak Halina powodowały, że na etapie projektowania badań
jednym z największych dylematów było określenie sposobu doboru próby, o czym pisałem
w rozdziale 3. Ostateczna decyzja o tym, żeby nie kierować się w czasie doboru próby kryterium
posiadania przez potencjalnych respondentów jedynie planowanych dzieci należy ocenić jako
korzystną z punktu widzenia postawionych celów badania. Termin „planowane dziecko” był przez
moich respondentów rozumiany na wiele różnych sposobów. Trzymając się przykładu drogi
życiowej Haliny można zastanawiać się, czy małżeństwo, które nie ma określonego celu
prokreacyjnego i nie stosuje antykoncepcji dopuszczając możliwość zapłodnienia, podjęło decyzję
prokreacyjną czy też zostało rodzicami w sposób przypadkowy. Zgodnie z przyjętą definicją tego
typu sytuacje traktowane były jako przypadkowe rodzicielstwo. Dylematy związane z doborem
próby pogłębiał fakt, że jedna osoba może posiadać jednocześnie planowane i nieplanowane
dzieci. Kolejny wymiar analizy związany jest z faktem, że decyzje dotyczące rodzicielstwa mogą być
pozytywne lub negatywne. Dogłębne poznanie zjawiska decyzji prokreacyjnych wymagało więc
podejścia jakościowego oraz zróżnicowanej, nieograniczonej do specyficznej grupy respondentów
próby. Zawężenie próby do osób, które posiadają jedynie planowane potomstwo
spowodowałoby, że z pola widzenia całkowicie zniknęłyby decyzje prokreacyjne podejmowane
przez bardzo dużą grupę młodych Polaków. Doświadczenia zdobyte w czasie opisywanych tu

140

badań mogą z pewnością zostać wykorzystane w dalszych analizach. Niezwykle ciekawym
zadaniem badawczym byłoby podjęcie próby oszacowania, jak wielu młodych ludzi planuje
prokreację oraz jak wiele narodzin jest nieplanowanych. Skonstruowanie narzędzia ilościowego,
które umożliwiłoby zebranie trafnych danych byłoby jednak niezwykle trudne - konieczne byłoby
opracowanie wskaźników uwzględniających niejednoznaczność pojęcia „planowanej prokreacji”
oraz fakt, że w ciągu życia dana jednostka mogła podejmować różne decyzje prokreacyjne.
Nie ulega wątpliwości, że model teoretyczny zawierający pojęcie „decyzji prokreacyjnych”
wyjaśnia tylko pewien wycinek rzeczywistości powiązany z reprodukcją społeczeństwa. Historie
życia badanych osób wskazują, że zjawisko nieplanowanego rodzicielstwa może występować
zdecydowanie częściej niż kazałyby przewidywać teorie mówiące o strategicznym planowaniu
życia. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy prokreacja jest sferą życia młodych ludzi, w której
przypadek odgrywa wyjątkowo znaczącą rolę. Dane zawarte w Tabelach 3.2. i 3.3. wskazują
jednak, że także w innych wymiarach dróg życiowych plany życiowe niezwykle często bywają
aktualizowane pod wpływem nieprzewidzianych przez jednostki zdarzeń. Można postawić tezę, że
dynamika nowoczesności i związana z nią niestabilność warunków życiowych sprzyja generowaniu
takich przypadkowych zdarzeń. Częste zmiany miejsc zamieszkania, pracodawców, partnerów
w związkach intymnych, prowadzenie życia w różnych wymiarach i odgrywanie wielu ról,
powoduje, że drogi życiowe badanych osób są wyjątkowo podatne na wpływy przypadków. Fakt
ten wpisuje się w twierdzenie o tym, że całościowe plany życiowe są niemożliwe do realizowania.
Przypadki powodują aktualizowanie krótkookresowych planów „sektorowych” i są jednym
z czynników odpowiedzialnych za cykliczność procesów planowania życia. Opisanie roli
przypadkowych wydarzeń w rozwoju dróg życiowych i ich silny związek ze sferą prokreacji nie
oznacza zatem, że obalone zostają tezy dotyczące indywidualizacji oraz tworzenia przez jednostki
strategii życiowych. Przeżywanie przypadkowych zdarzeń jest konsekwencją życia w świecie
drugiej nowoczesności i zwrócenie uwagi na ten fakt wydaje się wzbogacać dostępne dotychczas
ujęcia problematyki konstruowania biografii.

4.1.5. Decyzje prokreacyjne jako jeden z wyborów dotyczących stylu życia
Ludzie, niezależnie od czasów i niezależnie od typu formy uspołecznienia, która w nich
dominowała, zawsze podejmowali w swoim życiu ogromną ilość decyzji. Sam fakt dokonywania
przez badane osoby wyborów nie jest zatem przesłanką wskazującą na to, iż żyją one w drugiej
nowoczesności. Tym, co może skłaniać do stawiania twierdzeń na temat wyłonienia się nowej
typizacji społeczeństwa nowoczesnego, jest fakt, że ludzie kierując się własnymi preferencjami
dokonują wyborów, które zmieniają bieg ich ścieżki życiowej. Znów, należy stwierdzić, że także
w przeszłości wielu ludzi wpływało na to, w jakim kierunku rozwija się ich biografia. Dla każdego
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istniała jednak wówczas również „bezpieczna” ścieżka życia określona przez tradycję. Wyniki
przeprowadzonej analizy dróg życiowych wskazują, że takiej tradycyjnej ścieżki życiowej byli
pozbawieni moi respondenci. Kontekst kulturowy nie dawał im prostych instrukcji osiągnięcia
wyznaczonych przez nich celów życiowych nawet wtedy, gdy cele te były pozornie bardzo
„tradycyjne”. Jednostka musiała sama, poprzez liczne aktualizacje swoich planów, tworzyć
strategię dojścia do wyznaczonych punktów.
Indywidualizacja jest losem jednostki w drugiej nowoczesności, ponieważ wybieranie nie jest
przywilejem, ale jest koniecznością. Analiza dróg życiowych pokazuje, że przed podejmowaniem
strategicznych decyzji praktycznie nie ma ucieczki. Niektóre z badanych osób odkładały kluczowe
wybory, ale nie oznacza to, że skutecznie przeciwstawiały się zasadom panującym w drugiej
nowoczesności. Zebrane opowieści o życiu wskazują, że konsekwencjami braku decyzji jest
stagnacja biografii i zatrzymanie w rozwoju drogi życiowej. Najlepszym przykładem takiej strategii
byli respondenci, którzy pomimo osiągnięcia dorosłości nadal byli zależni od swoich rodziców,
z którymi mieszkali. Ich droga życiowa nie rozwijała się nie tylko w wymiarze życia intymnego, ale
także zawodowego i towarzyskiego. Wszyscy respondenci, którzy odkładali podejmowanie decyzji
strategicznych, dużo miejsca w swoich narracjach poświęcali planom na przyszłość. Ewidentne
było to, iż zdawali oni sprawę, że kiedyś te decyzje „będą musiały zostać podjęte”, ponieważ
przechodzenie do kolejnych etapów życia wymaga dokonywania strategicznych wyborów
w różnych jego wymiarach oraz aktualizowania planów życiowych. Jedynym wybawieniem od
obowiązku wybierania są przypadkowe wydarzenia. Najważniejszym z nich wydaje się
być nieplanowane rodzicielstwo, które drogą „na skróty” przenosi ludzi do zupełnie nowego
etapu ich życia.
Kontekst kulturowy drugiej nowoczesności rozumiany, ujmowany jako dominująca obecnie forma
uspołecznienia, wymusza na jednostkach konieczność podejmowania strategicznych decyzji.
Jednostki nie otrzymują jednocześnie wytycznych w tym zakresie wynikających z tradycji. Młodzi
ludzie są w swoich wyborach ograniczeni nie tylko własnymi preferencjami i wyznawanymi
wartościami (które i tak są społecznie konstruowane), ale także lokalnym kontekstem, w którym
rozwijają się ich drogi życiowe.
Technika badawcza osadzona w realistycznym podejściu do badań biograficznych i skupiająca się
na analizie realnych wydarzeń z życia badanych osób idealnie nadawała się do badania
strukturalnego wymiaru indywidualizacji. Badania w duchu interpretatywnym, skupiające się na
wyborach związanych ze stylem życia, dążeniu jednostek do samorozwoju, upowszechnianiu się
wartości postmaterialistycznych i kultury indywidualizmu z pewnością w bardzo trafny sposób
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opisują jeden z wymiarów indywidualizacji.9 Kiedy jednak mamy do czynienia z wydarzeniami,
które realnie wpływają na kierunek drogi życiowej, to na pierwszy plan wysuwa się oddziaływanie
instytucji społecznych. Przykładem tego mogą być decyzje dotyczące wyboru miejsca pracy.
Jednym z aspektów kalkulacji prowadzonych przez jednostkę na etapie podejmowania decyzji
o zatrudnieniu może być jego dopasowanie do preferencji w zakresie stylu życia. Sam zakres
kalkulacji wyznaczany jest jednak w tym przypadku przez instytucje społeczne. Jedna
z respondentek, która posiadała bardzo wysokie kwalifikacje, ale niewielkie doświadczenie
zawodowe, nie godziła się na podjęcie jakiejkolwiek pracy niewymagającej specjalistycznego
wykształcenia. Jej wybór powodował, że chociaż znajdowała tymczasowe zatrudnienie w różnych
projektach, to nie posiadała stabilnego źródła dochodów, które umożliwiłoby rozwój jej ścieżki
życiowej. Kobieta nie miała zatem w pełni satysfakcjonującego zajęcia, ale jednocześnie bez
problemów była w stanie zdobyć środki na sfinansowanie swoich podstawowych potrzeb.
Jej droga życiowa popadła w okres stagnacji, ale otoczenie społeczne nie zmuszało jej do
radyklanych działań. Kobieta nie odczuwała wpływu „tradycji”, przeciwnie mogła sama decydować
o tym, jak będzie rozwijała się jej droga życiowa. Także otoczenie instytucjonalne nie wymuszało
na tej respondentce podejmowania określonych kroków, które mogłyby zmienić jej bieg.
Większość badanych osób nie mogła jednak pozwolić sobie, by w czasie poszukiwania zatrudnienia
kierować się swoim gustem, planami odnośnie samorozwoju i preferencjami odnośnie stylu życia.
Ich podstawowym celem było zdobycie środków do życia, co powodowało, że podejmowali się
zajęć, które były dostępne i które umożliwiały jego realizację. Te różnice w biografiach są
wskaźnikiem oddziaływania instytucji ograniczających możliwości podejmowania strategicznych
decyzji życiowych. O dostępności ofert pracy decyduje sytuacja na rynku pracy. Państwo
narodowe określa, jakie typy związków mogą zostać sformalizowane. Społeczność lokalna (miejsce
zamieszkania) i rodzina pochodzenia wpływają na to, jaką ścieżkę edukacyjną będzie mogła wybrać
młoda osoba. Środowiska wychowawcze (społeczność lokalna, grupy rówieśnicze, rodzina)
wpływają na jednostkowe gusty, preferencje oraz systemy wartości. Innymi słowy, instytucje na
wiele sposobów ograniczają jednostkowe wybory dotyczące stylów życia, ponieważ otoczenie
instytucjonalne tworzy różne warunki do podejmowania strategicznych decyzji życiowych przez
poszczególne jednostki. Wątek wpływu nierówności generowanych przez instytucje na decyzje
prokreacyjne zostanie szerzej omówiony w podrozdziale 4.3.

9

Należy pamiętać, że wyróżnienie wymiarów indywidualizacji ma charakter analityczny, ponieważ
w rzeczywistości odnosi się ono do różnych wskaźników tego samego zjawiska.
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Decyzje prokreacyjne mogą być traktowane jako wybory dotyczące stylu życia i rozpatrywane
z perspektywy kulturowego wymiaru indywidualizacji. Takie podejście jest uzasadnione
w kontekście wyników licznych badań (np. Jackson, Brown i Patterson-Stewart, 2000; Kamińska,
2016; Sassler i in., 2009, s.210; Wenger, Dykstra, Melkas, i Knipscheer, 2007). Fakt, że życie
rodzinne jest wartością wysoko cenioną przez młodych Polaków powoduje, że rozmaite style życia
związane z rodzicielstwem są preferowanym wyborem przez wielu z nich. Takie style życia są
jednak złożone z o wiele większej liczby elementów niż jedynie sam fakt posiadania dziecka.
Potrzebne są między innymi określone warunki materialne, odpowiedni partner oraz
przygotowanie teoretyczne, które pozwoli być dobrym rodzicem. W przypadku osób bezdzietnych
podjęcie pozytywnej decyzji prokreacyjnej jest zwieńczeniem realizacji kolejnych wersji planów
życiowych tworzonych w różnych wymiarach życia. Te z kolei są silnie uzależnione od sposobu
działania instytucji społecznych. Pełne zrozumienie fenomenu decyzji prokreacyjnych wymaga
zatem nie tylko analizy przemian wartości i stylów życia, ale także badania skutków
indywidualizacji w wymiarze strukturalnym.
Przeprowadzone w ramach opisywanych tu badań orównanie dróg życiowych osób wywodzących
się z różnych kręgów społecznych pozwoliło dostrzec, w jaki sposób otoczenie instytucjonalne
wpływa na wybory osób zajmujących różne pozycje społeczne. W tym kontekście należy
stwierdzić, że decyzja o uwzględnieniu w badaniu osób spoza awangardy indywidualizacji była
bardzo korzystnym posunięciem. Sposób działania instytucji w drugiej nowoczesności różnicuje
szanse życiowe młodych ludzi, oferując im różne możliwości kształtowania swojego stylu życia.
Dla większości moich respondentów wybór stylu życia związanego z rodzicielstwem był
skomplikowaną kwestią, ponieważ realizacja celów szczegółowych do niego prowadzących była
dużym wyzwaniem i wymagała czasu. Dla jednostek, których kontekst życia jest optymalny dla
rodzicielstwa (np. żyją w otoczeniu, w którym silne są wpływy „tradycyjnej rodziny” i/lub ich
sytuacja zawodowa ustabilizowała się bardzo szybko i/lub pochodzą z rodziny zasobnej w kapitał
ekonomiczny i kulturowy) droga do rodzicielstwa jest teoretycznie o wiele prostsza. Młodzi,
wykształceni, z dużych miast - przedstawiciele kategorii społecznej posiadający duży zakres
swobody w podejmowaniu wyborów dotyczących stylów życia - są bardzo często przedmiotem
analiz socjologicznych. Społeczeństwo drugiej nowoczesności stwarza jednak dla większości
młodych ludzi bardzo niestabilne warunki życia, które wymuszają ciągłe aktualizacje ich planów
życiowych. Dla dużej grupy młodych Polek i Polaków kompletowanie kolejnych elementów
oczekiwanego stylu życia jest dużym wyzwaniem, które pochłania czas i energię. Decyzje
prokreacyjne są wyborem dotyczącym stylu życia. Prowadzona w duchu realizmu socjologicznego
analiza wydarzeń z życia na pierwszym planie stawia jednak ograniczenia strukturalne i pozwala
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opisać uwarunkowania procesów podejmowania strategicznych decyzji życiowych przez
młodych ludzi.

4.2. Analiza zależności pomiędzy decyzjami prokreacyjnymi a innymi kluczowymi
wyborami życiowymi.
4.2.1. „Tradycyjna” rodzina jako punkt odniesienia planów życiowych i decyzji
prokreacyjnych
Osoby biorące udział w badaniu stanowiły bardzo zróżnicowaną grupę. Jedną z kluczowych
zmiennych opisujących to zróżnicowanie był wiek - najmłodsi respondenci urodzili się na początku
lat 90., podczas gdy najstarsze osoby na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Oczywiste jest, że starsze
osoby zgromadziły większy zasób doświadczeń życiowych oraz miały okazję podejmować więcej
strategicznych decyzji. Zróżnicowanie badanych osób pod względem wieku miało jednak istotną
zaletę – analiza różnych opowieści o życiu pozwalała na zbadanie, w jaki sposób poszczególne
wymiary życia rozwijają się wraz z upływem czasu.
Maksymalna różnica wieku pomiędzy badanymi osobami, wynosząca 15 lat, nie była jednak
ekstremalnie wielka i istniały między nimi również istotne podobieństwa. Porównanie dróg
życiowych młodszych i starszych respondentów wskazuje, że bardzo ważnym okresem w życiu
młodych ludzi jest wiek około trzydziestu lat. W tym miejscu drogi życiowej występuje zazwyczaj
kumulacja kluczowych wydarzeń, takich jak na przykład znalezienie stabilnej pracy czy założenie
własnego gospodarstwa domowego. Jest to wiek, w którym osobom odkładającym strategiczne
decyzje coraz trudniej jest tkwić w zawieszeniu i bronić się przed ich podejmowaniem. Co ciekawe,
z analizowanych opowieści o życiu wynika, że to nie zawsze członkowie rodziny stanowią grupę,
która wywiera największą presję na jednostkę, by ta rozwijała swoją drogę życiową. Bardzo duże
znaczenie mają tu kontakty towarzyskie i relacje z przedstawicielami grup rówieśniczych.
Praktycznie wszyscy respondenci opowiadali o tym, że około trzydziestego roku życia wielu ich
znajomych przeprowadziło się – osiedlili się w większych miastach bądź wyjechali za granicę.
Większość znajomych, z którymi danemu respondentowi lub danej respondentce nadal udawało
się utrzymywać kontakt, właśnie założyło lub przygotowywało się do założenia rodziny.
Respondenci, którzy żyli w pojedynkę i nie pracowali nad założeniem własnej rodziny czuli się coraz
bardziej osamotnieni, ponieważ życie towarzyskie przestawało być dominującym wymiarem ich
drogi życiowej. Po ukończeniu edukacji w ich życiu codziennym tworzyła się wolna przestrzeń,
która domagała się zagospodarowania.
Wspólną cechą zebranych dróg życiowych było także to, że dzieciństwo i okres dorastania
wszystkich respondentów przypadały na okres transformacji ustrojowej lub lata następujące
bezpośrednio po niej. Jedynie najstarsze osoby posiadały jakiekolwiek wspomnienia z lat 80.
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W przypadku większości respondentów początki ich drogi życiowej umieszczane były jednak
w czasach szkolnych. Zatem chociaż najstarsze osoby były przedstawicielami ostatnich
„wyżowych” roczników, to ich świadome życie przypadło na okres, w którym wskaźnik dzietności
w Polsce stopniowo obniżał się. Obserwacja oraz odczuwanie efektów zmniejszania się liczby
dzieci, były wspólnym doświadczeniem respondentów, które znajdowało odbicie w ich
opowieściach. Badane osoby wspominały na przykład, że z wczesnego dzieciństwa pamiętają
grupy bawiących się w okolicy dzieci, podczas, gdy ich młodsze rodzeństwo nie spędzało już czasu
z rówieśnikami, których nie było w pobliżu.
Ważną analogią pomiędzy analizowanymi opowieściami o życiu był także fakt, że życie wielu
respondentów przebiegało w odmienny sposób niż ich rodziców i dziadków. Prowadzona analiza
bardzo szybko wykazała, że porównywanie dróg życiowych osób bezpośrednio biorących udział
w badaniu oraz członków ich rodzin dostarcza dużej liczby wskaźników zjawisk istotnych z punktu
widzenia budowanego modelu teoretycznego. Rodzice badanych osób zakładali własne rodziny
w przedziale czasowym rozciągającym się od przełomu lat 70. i 80. do początku lat 90. XX wieku.
To jednostkowe działania przedstawicieli pokolenia rodziców moich respondentów złożyły się
na zapoczątkowane w ostatnich dekadach poprzedniego stulecia przemiany demograficzne.
W związku z tym, porównanie dróg życiowych osób biorących udział w badaniu oraz ich rodziców
dawało nadzieję na uchwycenie rozwijającego się procesu społecznego.
Informacje na temat biografii innych niż respondenci osób zawarte w analizowanych opowieściach
o życiu były oczywiście niekompletne. Danych było jednak wystarczająco dużo, by możliwe było
ogólne opisanie historii rodzin osób bezpośrednio biorących udział w badaniu. Pozwoliło
to na przeprowadzenie zabiegu analitycznego polegającego na umieszczeniu wydarzeń z życia
respondentów w kontekście dróg życiowych ich rodziców. W niektórych przypadkach możliwe
i zasadne było uwzględnienie w analizie także danych na temat dróg życiowych dziadków
badanych osób.
Zjawiska zidentyfikowane w toku „międzypokoleniowych” porównań dokonanych w obrębie
pojedynczych opowieści o życiu nie posiadały wystarczającej mocy wskaźnikowej, by zostać
bezpośrednio włączone do tworzonego modelu teoretycznego. Zgodnie z przyjętą strategią
analityczną, porównania dokonane w obrębie jednej biografii stawały się następnie obiektem
analiz porównawczych pomiędzy poszczególnymi próbkami danych (wywiadami). Informacji
o przebiegu tego procesu dostarcza Tabela 3.4. Zebrano w niej dane dotyczące poszczególnych
respondentów, które następnie były poddawane analizie porównawczej drugiego stopnia.
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Porównanie dróg życiowych osób należących do różnych pokoleń w ramach tej samej jednostki
rodzinnej dostarczyło cennych danych na temat procesu planowania życia. Szczególnie
interesujące było badanie ogólnych celów, jakie stawiali sobie respondenci. Dzięki temu możliwe
było poszukiwanie powiązań pomiędzy różnymi decyzjami strategicznymi i kolejnymi wersjami
zaktualizowanych planów życiowych. Wyniki tych analiz przyczyniły się do rozwiązania problemu
badawczego nr 5 (poszukiwanie zależności pomiędzy decyzjami prokreacyjnymi, a innymi
kluczowymi decyzjami życiowymi). Analiza celów ogólnych była również interesująca sama
w sobie. Szczególnie istotne pytanie dotyczyło tego, czy jednostki samodzielnie określają swoje
cele życiowe, czy też korzystają z jakichś gotowych wzorców. Wydawało się bardzo
prawdopodobne,

że

to

właśnie

rodzina

pochodzenia

może

być

źródłem

takich

gotowych rozwiązań.
W zebranych opowieściach o życiu pojawiły się informacje o różnych grupach ludzi, którzy odegrali
rolę w kształtowaniu drogi życiowej danego respondenta lub danej respondentki.
Jak wspomniałem powyżej, bardzo duży wpływ na biografie młodych ludzi mają ich rówieśnicy.
Stosunkowo często pojawiał się także wątek nauczyciela lub korepetytora, który wpłynął na
kluczowe wydarzenia w życiu danego respondenta lub danej respondentki. Nie ulega jednak
najmniejszej wątpliwości, że losy badanych osób były szczególnie mocno splecione z drogami
życiowymi ich rodziców i rodzeństwa. Życie rodzinne było jednym z najważniejszych wymiarów
zebranych opowieści o życiu. Fakt ten stoi w sprzeczności z twierdzeniami o „końcu rodziny”.
Odkrycie to, poczynione na bardzo wczesnym etapie badań miało duży wpływ na tworzony
model teoretyczny.
Wśród respondentów znalazły się pojedyncze osoby, o których można powiedzieć, że żyją
rzeczywiście samodzielnie i poza udokumentowanym formalnie pokrewieństwem nic nie świadczy
o tym, że są oni częścią jakiejś rodziny. W żadnym przypadku fakt ten nie wynikał z ich całkowicie
swobodnej decyzji i nie był preferowanym sposobem życia. Zazwyczaj rezygnacja z życia
rodzinnego wiązała się z konfliktami i sytuacjami problemowymi w obrębie rodzin, co z kolei burzy
obraz rodziny jako „bezpiecznej przystani” (więcej na ten temat w podrozdziale 6.1). Zdecydowana
większość respondentów prowadziła życie rodzinne, chociaż nie zawsze oznaczało to uczestnictwo
w formalnym związku osób odmiennej płci posiadających wspólne dzieci. Związki nieformalne bez
dzieci, w przypadku kilku badanych osób funkcjonowały jak rodziny – spełniały funkcje
opiekuńcze, ekonomiczne, emocjonalne. Analiza dróg życiowych badanych osób wymagała
zastosowania inkluzywnej definicji życia rodzinnego. Biografie moich respondentów nie
pozostawiają żadnych wątpliwości – stosowanie konserwatywnej definicji rodziny powoduje, że
z pola widzenia znika duża część zjawisk tworzących spektrum życia rodzinnego. Nawet drogi
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życiowe respondentów, którzy żyli w pojedynkę i mieszkali samotnie posiadały wymiar związany
z życiem rodzinnym. Wśród bezdzietnych uczestników badania były osoby, które nie wykluczały
możliwości posiadania potomstwa i stworzyły zarys planu, który mógłby im pozwolić osiągnąć ten
ogólny cen życiowy. Niektórzy spośród bezdzietnych respondentów deklarowali, że z pewnością
nie podejmą w przyszłości starań o zostanie rodzicem. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że osoby
żyjące w pojedynkę lub w nieformalnych związkach miały zazwyczaj ożywione kontakty z rodziną
pochodzenia, co dodatkowo przeczy tezie o końcu rodziny.
Rodzina jest nadal istotnym kontekstem życia jednostek i nie można mówić o jej upadku, a raczej
o przemianach. Porównanie biografii respondentów i ich rodziców wskazuje, że znaczenie życia
rodzinnego nie zmalało, a transformacji uległy jedynie codzienne praktyki z nim związane. Pojawiły
się także nowe sposoby tworzenia jednostek rodzinnych, które wynikają z upowszechniania się
nowego typu sekwencji kluczowych wydarzeń tworzących drogę życiową.
Niektóre analizy polegające na modelowaniu cyklów życia jednostek sugerują, że możliwe jest
wyodrębnienie w przebiegu biografii typowych sekwencji wydarzeń (por. Frątczak, 1999, s. 3948). Tego typu analizy (często w niezamierzony sposób) dobrze współgrały z konserwatywnym
poglądem na rodzinę „tradycyjną”, której założenie bywało i bywa nadal uznawane za nieodłączny
element „normalnego” przebiegu cyklu życia. Myślenie w kategoriach „naturalnych” etapów
rozwoju jednostki i normalnego przebiegu biografii wpisuje się także w wizję społeczeństwa
pierwszej nowoczesności, według której ludzkie biografie były kształtowane przez wielkie
struktury społeczne (por. Grotowska-Leder, Rek-Woźniak i Kudlińska, 2016, s. 85-89). Używając
wprowadzonych w rozdziale 2 kategorii pojęciowych można stwierdzić, że refleksyjność
nowoczesności przejawiała się tu w uprawomocnianiu przekonań na temat kolejnych etapów
cyklu życia poprzez odwołanie się do wiedzy naukowej. Według tej narracji, biologiczne
i psychiczne przemiany jednostek ludzkich zachodzące wraz z wiekiem, współgrają z rolami
społecznymi, które jednostka miała odgrywać w poszczególnych etapach życia. Zgodnie
z założeniami teorii modernizacji refleksyjnej, narracja ta powinna tracić na znaczeniu w realiach
drugiej nowoczesności. Rozumienie cyklu życia, jako zdeterminowanego przez obiektywne
czynniki procesu podzielonego na dość sztywno zdefiniowane etapy, wydaje się być
niekompatybilne z wizją jednostek samodzielnie kształtujących swoją tożsamość i praktykujących
strategiczne planowanie życia. Indywidualizacja w wymiarze kulturowym powinna przecież
powodować, że jednostki podejmują istotne decyzje życiowe, podporządkowując je swoim
gustom, zachciankom i aspiracjom w zakresie stylu życia. Co więcej, ekspansja sfery kultury
w drugiej nowoczesności ma powodować, że dzięki odkryciom naukowym ludzie w coraz
większym stopniu są uwolnieni od ograniczeń wynikających z biologii. Twierdzenie o „uwalnianiu”
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jednostek zakłada ponadto, że indywidualizacji w wymiarze kulturowym towarzyszy zanik
standaryzującego wpływu systemu społecznego na ludzkie biografie. Tym samym, nie można już
mówić o „naturalnych” etapach rozwoju jednostki, ani o typowym cyklu życia, ponieważ przebieg
drogi życiowej uzależniony jest od jednostkowych decyzji.
Zróżnicowanie respondentów w ramach dobranej celowo, niewielkiej próby nie pozwala
na kategoryczne odrzucenie bądź podtrzymanie, którejś z zarysowanych powyżej narracji
dotyczących cyklu życia jednostki. We wcześniejszym podrozdziale zwróciłem jednak uwagę, że
młodzi ludzie mają ograniczone możliwości podejmowania strategicznych decyzji. Z pewnością
bardzo często nie są one podporządkowane osobistym preferencjom w zakresie stylu życia,
a nałożone na nie ograniczenia wynikają ze sposobu działania instytucji. Indywidualizacja nie jest
efektem zaniku standaryzującego w stosunku do jednostkowych biografii oddziaływania instytucji
społecznych, ale jest po prostu sposobem, w jaki biografie są standaryzowane w drugiej
nowoczesności. Przykłady tego zjawiska zostaną szerzej omówione w dalszej części rozprawy.
Standaryzacja biografii powoduje, że możliwe do wykrycia są analogie pomiędzy drogami
życiowymi ludzi żyjących w bardzo różny sposób. W przypadku badanych przeze mnie osób
powszechnym zjawiskiem była na przykład wspomniana powyżej kumulacja kluczowych
wydarzeń, która następuje około trzydziestego roku życia. Kontekst kulturowy, w jakim rozwijają
się jednostkowe biografie niewątpliwie uległ zmianie. Nieuzasadnione jest jednak odrzucanie
pojęcia cyklu życia. Wydaje się, że zrezygnować trzeba jedynie z prób badania „normalnego” czy
typowego przebiegu życia. Niestabilność otoczenia instytucjonalnego oraz indywidualizacja
w wymiarze kulturowym powodują, że bardziej uzasadnione są wysiłki badawcze zmierzające do
identyfikacji zestawów typowych cykli życia.
Standaryzacja biografii nie jest jedynie efektem oddziaływania instytucji społecznych.
Indywidualizacja w wymiarze kulturowym nie jest głównym przedmiotem prowadzonych tu analiz,
ale niemożliwe jest całkowite pominięcie wpływu, jaki na kształtowanie biografii wywierają normy
i wartości obowiązujące w społecznościach i grupach, do których należały badane osoby. Analiza
decyzji strategicznych i kolejnych wersji planów życiowych badanych osób wskazuje, że niektóre
wydarzenia będące w pierwszej nowoczesności elementem typowego cyklu życia uległy
przesunięciu w czasie. Pojawiły się również nowe, niepraktykowane wcześniej na szerszą skalę
etapy życia młodych ludzi. Upowszechnianiu „wartości postmaterialistycznych” w polskim
kontekście kulturowym nie towarzyszy jednak nagły zanik wartości związanych z „tradycyjną”
rodziną. Wzorzec „rodziny tradycyjnej” nadal jest punktem odniesienia dla jednostek
podejmujących strategiczne decyzje życiowe. Świadczy to o ciągłości w obrębie nowoczesności.
Porównanie dróg życiowych moich respondentów oraz ich rodziców pokazuje, że
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upowszechnianie się nowej nowoczesnej typizacji formy uspołecznienia to proces, w którym
współwystępują elementy ciągłości i zmiany. Zjawisko to było widoczne między innymi
w opowieści o życiu przekazanej mi przez Dariusza.
Respondent należał do najmłodszej grupy badanych - w momencie przeprowadzania badania miał
dwadzieścia pięć lat i teoretycznie nie był już dzieckiem. Jego styl życia nie zmienił się jednak
znacząco od czasów szkolnych i bardziej przypominał sposób życia nastolatka niż dorosłego
mężczyzny. W momencie przeprowadzania wywiadu Dariusz nadal mieszkał ze swoimi rodzicami
i był od nich w dużej mierze zależny finansowo. W tym kontekście może dziwić fakt, że mężczyzna
zaczął pracować w bardzo młodym wieku, jeszcze w czasie edukacji w szkole zawodowej. Od czasu
zakończenia nauki, praktycznie bez przerwy był gdzieś zatrudniony. Co znamienne, nigdy nie miał
podpisanej żadnej umowy – zawsze pracował tylko „na czarno”. Jak wynika z rozmów z innymi
respondentami z tego samego regionu, nielegalne zatrudnianie osób do wykonywania prostych
prac jest w tych okolicach normą. Z perspektywy pracownika oznacza to często problemy
z wypłatą wynagrodzeń, ruchome godziny pracy, brak urlopu oraz świadczeń socjalnych,
sezonowość i brak pewności zatrudnienia. Wszystkich tych zjawisk doświadczył Dariusz w czasie
swojej „kariery” zawodowej. Wykonywane prace pozwalają mu zdobyć pieniądze na codzienne
wydatki, ale jego zarobki nie pozwalają mu na pełne usamodzielnienie.
Respondent miał świadomość tego, że bez znalezienia stabilniejszego zatrudnienia będzie mu
bardzo trudno zrealizować plany na przyszłość. Dariusz opowiadał o tym, że chciałby kiedyś założyć
rodzinę. Uważał, że po znalezieniu odpowiedniej partnerki, mężczyzna nie powinien zbyt długo
zwlekać z oświadczynami. Deklarował ponadto, że podobnie jak jego rodzice, chciałby mieć
dwójkę dzieci. Wydaje się to zaskakujące ze względu na fakt, że mężczyzna nie podejmował
żadnych działań, które pozwoliłyby zainicjować proces realizacji tych planów. Wydaje się, że
respondent nie napotykał silnych nacisków ze strony rodziny, które zmuszałyby go do zmiany
sposobu swojego życia. Usamodzielnienie się było dla niego osiągalne. Wymagałoby ono
znalezienia lepszego zatrudnienia, zapewne w większej odległości od rodzinnego domu.
Zniechęcać mógł do tego fakt, że mężczyzna mógł nadal liczyć na opiekę rodziców. Analizując
narrację Dariusza nie można było oprzeć się wrażeniu, że takie specyficzne „przedłużanie
młodości” było dla niego w pewien sposób wygodne.
Teoretycznie Dariusz nie powinien był martwić się o swoją przyszłość. Jego rodzice prowadzili
gospodarstwo rolne, które wcześniej przejęli od jego dziadków. Mężczyzna mógłby zacząć
pracować nad jego rozwojem wspólnie z matką i ojcem, a w przyszłości przejąć je od rodziców.
W swojej opowieści o życiu poruszał nawet wątek Funduszy Europejskich, które mógłby pozyskać
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decydując się na ten krok. Dariusz uważał jednak, że sposób życia rolnika jest dla niego
nieodpowiedni. Pracę w gospodarstwie oceniał jako ciężką i nieprzyjemną. Zdecydowanie bardziej
podoba mu się praca fizyczna na budowach, która była zgodna ze zdobytym przez niego
wykształceniem i dotychczasowym doświadczeniem zawodowym. Wyrozumiałość rodziców, nie
nalegających na jego usamodzielnienie, powodowała, że Dariusz mógł pozwolić sobie na
odkładanie decyzji strategicznych i życie z dnia na dzień zgodnie ze swoimi upodobaniami.
W momencie przeprowadzania wywiadu mężczyzna był w związku z dziewczyną, która wydawała
mu się być dobrą kandydatką na przyszłą żonę. Związek ten trwał wówczas jednak dopiero pół
roku, więc na oświadczyny według Darka było mimo wszystko jeszcze za wcześnie. W sytuacji, gdy
oboje byli uzależnieni do rodziców, ślub miałby zresztą niewielki sens. Partnerzy zdawali sobie
sprawę z tego problemu i zamierzali go rozwiązać. Rodzice dziewczyny jeździli co roku do pracy za
granicą. Para planowała podążyć ich śladem i zarobić pieniądze na wynajem mieszkania
w pobliskim miasteczku. Dariusz wiązał duże nadzieje ze wspólnym mieszkaniem. Traktował je
jako wstępny etap do oświadczyn. Zakładał, że w czasie jego trwania młodzi będą mieli możliwość
zebrania większej ilości środków finansowych, które pozwolą im ustabilizować życie po ślubie.
Mężczyzna uważał także, że mieszkanie razem przed ostateczną decyzją o sformalizowaniu
związku jest dobrą strategią, ponieważ pozwala sprawdzić, w jakim stopniu partnerzy są do siebie
dopasowani. Planowany wyjazd za granicę mógł być więc potencjalnie przełomowym
wydarzeniem w życiu respondenta. Ten zaktualizowany plan życiowy, który powstał po
nawiązaniu relacji z obecną partnerką wymagał jednak jeszcze przypieczętowania w postaci
konkretnej strategicznej decyzji.
Co ciekawe, Dariusz określał siebie jako osobę wierzącą. Nie ukrywał jednak tego, że z lenistwa
zaniedbywał uczestnictwo w niedzielnych mszach świętych. Do zmiany postępowania
zmobilizowała go obecna dziewczyna. Mężczyzna twierdził, że wręcz zagroziła mu zerwaniem, jeśli
nie będzie uczęszczał do kościoła. Darek zmienił swoje postępowanie i był wdzięczny swojej
partnerce, że wymogła na nim poprawę. Głęboka wiara nie jest przeszkodą we wspólnym
zamieszkaniu „na próbę” także dla partnerki Dariusza.
Porównanie drogi życiowej Dariusza z losami jego rodziców dostarcza ciekawych wniosków.
W jego dotychczasowych doświadczeniach oraz planach na przyszłość pojawiają się powtórzenia
pewnych wyborów przez nich dokonanych. Z drugiej strony między tymi drogami życiowymi
widoczne są także istotne rozbieżności.
Rodzice respondenta wzięli ślub i założyli rodzinę w dość młodym wieku. Są rolnikami, podobnie
jak dziadkowie Dariusza, od których małżeństwo przejęło gospodarstwo. Jego rodzice,
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w przeciwieństwie do dziadków są wykształconymi osobami i otwarta była dla nich droga kariery
niezwiązana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W młodości poważnie rozważali oni obranie
innej drogi życiowej niż dziadkowie Dariusza. Ostatecznie zdecydowali się jednak na pozostanie na
wsi. Decyzja ta była szczególnie trudna dla matki respondenta. Wydaje się, że nie do końca
odpowiadała jej rola gospodyni w gospodarstwie rolnym. Wybór życia na wsi nie oznaczał, że
rodzice Dariusza wprost skopiowali model życia jego dziadków. Chociaż zdecydowali się na
założenie rodziny w stosunkowo młodym wieku, to nie była to rodzina wielodzietna, która była
normą we wcześniejszych pokoleniach w ich rodach. Respondent ma jedynie o dziesięć lat
młodszego brata. Nie tylko niewielka liczba dzieci, ale także duży odstęp między ich narodzinami
nie pasował do modelu życia dziadków respondenta. Rodzice Dariusza stworzyli rodzinę bardzo
przypominającą klasyczny model rodziny nuklearnej. Oboje pracowali w gospodarstwie rolnym,
ale ciężar pracy zarobkowej w większym stopniu spoczywał na ojcu Dariusza. Obowiązki mamy
respondenta w większej części obejmowały prowadzenie domu i opiekę nad dziećmi.
Jej zaangażowanie w działalność gospodarstwa rolnego też było jednak dość duże.
Drogi życiowe rodziców Dariusza zawierają nowe elementy w porównaniu z biografiami jego
dziadków. Dodany został w nich etap przedłużonej edukacji oraz pojawiła się małodzietność.
W pokoleniu rodziców widoczne są więc pierwsze przemiany obowiązującego dotychczas w tej
rodzinie modelu życia. Uwagę zwracają także elementy ciągłości, związane zwłaszcza z dość
konserwatywnym modelem życia rodzinnego. Chociaż dotychczasowa droga życiowa respondenta
różni się od historii jego matki i ojca, to jego plany także zakładają zachowanie pewnej ciągłości.
Związek rodziców jest dla Dariusza wzorcem. Podobnie, jak oni, chciałby wziąć ślub kościelny
i planuje mieć dwójkę dzieci. Respondent ma dość konserwatywne podejście do podziału
obowiązków domowych między kobietami i mężczyznami. Chciał, żeby w przyszłości, w jego
własnym gospodarstwie domowym wyglądał on podobnie, jak w jego domu rodzinnym. Z drugiej
jednak strony nie wyobrażał sobie, że kobieta mogłaby nie pracować i nie zasilać domowego
budżetu swoimi zarobkami. W momencie przeprowadzania wywiadu niemożliwe było oczywiście
stwierdzenie czy Dariusz zrealizuje te plany. Model życia rodziców, był jednak dla niego wzorcem,
według którego definiował swoje ogólne cele związane z życiem rodzinnym i prokreacją.
Najważniejsza różnica pomiędzy drogą życiową respondenta a drogami życiowymi jego rodziców
dotyczy wieku, w którym rozpoczęli oni samodzielne życie. Dariusz urodził się, gdy jego ojciec miał
dwadzieścia cztery lata. Był więc wówczas młodszy niż mój respondent w momencie
przeprowadzania wywiadu. Jego rodzice nie założyli po ślubie samodzielnego gospodarstwa
domowego, lecz zamieszkali z dziadkami Dariusza. Sam fakt zawarcia małżeństwa spowodował
jednak, że przekroczyli granicę, która oddzielała ich od świata dorosłych. Postąpili w sposób
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zgodny z rodzinną tradycją, przejmując od poprzedniego pokolenia gospodarstwo rolne. Z kolei
Dariusz podjął strategiczną decyzję, gdy zrezygnował z zawodu rolnika. Rozpoczęcie
samodzielnego życia wymagało jednak kolejnych decyzji, kalkulacji i aktualizacji planów życiowych
w zależności od warunków zewnętrznych i przypadkowych wydarzeń. Jego ogólny cel życiowy
wzorowany jest na „tradycyjnym” modelu rodziny, ale do jego osiągnięcia mężczyzna nie zamierzał
stosować „tradycyjnych” metod.
Podobne zjawisko widoczne jest w drogach życiowych większości respondentów. Nie można
w nich doszukać się wpływów tradycji, rozumianej zgodniej z zaprezentowanym w rozdziale 2
ujęciem Giddensa (2008, s. 26-27). Tradycyjna rodzina przetrwała jako wzorzec, do którego
odwołują się młodzi ludzie. Analiza biografii wskazuje, że kontekst kulturowy życia młodych ludzi
w coraz mniejszym stopniu opiera się na współpracy pomiędzy elementami tradycji
i nowoczesności, która występowała w początkach nowoczesności. Indywidualizacja kulturowa
powoduje, że preferencje jednostkowe są elementem prowadzonych kalkulacji. Z kolei sama idea
prowadzenia przez jednostki kalkulacji dotyczących strategicznych decyzji życiowych, która jest
efektem zmian w sposobie funkcjonowania instytucji, powoduje, że tradycja traci na znaczeniu.
Moje badania potwierdzają, że życie rodzinne uległo detradycjonalizacji i dzieje się tak nawet
w przypadku tych osób, które uskuteczniają model życia bardzo przypominający „tradycyjne”
wzorce. Należy jeszcze raz podkreślić, że wyniki analizy materiału empirycznego nie dają podstaw
do interpretowania tych przemian jako „końca rodziny”.
Osoby biorące udział w badaniu nie mogły mieć bezdzietnych rodziców, dlatego zebrane dane nie
uwzględniają całego spektrum postaw prokreacyjnych, występujących w latach 80. i 90. XX wieku.
Informacje dotyczące życia rodziców respondentów nie są też oczywiście danymi
reprezentatywnymi dla swoich roczników. Wyniki ich analizy wpisują się jednak w szereg analiz
ilościowych i jakościowych, które były omawiane w pierwszych częściach tej rozprawy.
Ich ugruntowanie w badaniach oraz zgodność z już istniejącymi teoriami pozwoliła na włączenie
ich do tworzonego przeze mnie modelu teoretycznego.
W drogach życiowych rodziców respondentów pojawiało się zazwyczaj wiele elementów, które
można by wpisać w koncepty „tradycyjnej” rodziny i „normalnego” cyklu życia:


Dominowały sformalizowane związki. Rodzice zawierali związek małżeński w młodszym
wieku niż później miało to miejsce w przypadku ich dzieci;



Wśród rodziców nie występowała praktyka wspólnego mieszkania „próbę” przed ślubem;



Decyzja o założeniu rodziny nie była poprzedzona osiągnięciem licznego zestawu celów
szczegółowych (stabilizowania poszczególnych wymiarów drogi życiowej). Nowożeńcy
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zazwyczaj nie posiadali własnego mieszkania. W niektórych przypadkach rodzina była
zakładana jeszcze przed zakończeniem edukacji. Matki respondentów często nie
rozpoczynały kariery zawodowej przed urodzeniem dziecka. W przypadku rodziców
respondentów nie były więc konieczne kolejne aktualizacje planów życiowych, które miały
ich doprowadzić do decyzji o założeniu rodziny;


Narodziny pierwszego dziecka następowały niedługo po ślubie;



Matki respondentów w wielu przypadkach rezygnowały z pracy zawodowej bądź
zawieszały ją, żeby poświęcić się wychowywaniu dzieci;



W większości rodzin panował nierówny podział obowiązków. Zadania męskie i kobiece
były z reguły ściśle oddzielone. Zazwyczaj nawet w rodzinach, w których kobiety
pracowały zawodowo, całość obowiązków domowych spoczywała na nich.

Wskazane powyżej zjawiska wpisują się w twierdzenia o ciągłości nowoczesności. Nie można
stwierdzić, że rodzice respondentów uskuteczniali model „tradycyjnej” rodziny, ale ich sposób
życia w wielu aspektach był z nim zbieżny. Analiza dróg życiowych przedstawicieli pokolenia
rodziców dostarcza także wskaźników zmiany społecznej. Świadczą one o postępującej
detradycjonalizacji życia rodzinnego. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na
zmniejszającą się liczbę dzieci w badanych rodzinach. Rodzice badanych osób posiadali zazwyczaj
liczne rodzeństwo. Z kolei sami respondenci wychowywali się w niewielkich rodzinach. Niektórzy
z nich byli jedynakami bądź jedynaczkami, większość posiadała jednego brata lub jedną siostrę.
Już w pokoleniu rodziców można zaobserwować wydłużanie się okresu pobierania edukacji, co
jednak nie prowadziło zazwyczaj do opóźniania decyzji o założeniu rodziny. W wielu badanych
opowieściach o życiu pojawiał się wątek problemów rodzinnych (patrz podrozdział 6.1.).
W pokoleniu rodziców respondentów rozwody stawały się coraz bardziej powszechne, także
wśród badanych osób znalazły się takie, które miały z nimi do czynienia. Najważniejszą zmienną
opisującą drogi życiowe rodziców respondentów jest jednak rosnąca niestabilność kontekstu,
w którym te historie życia były kształtowane. Rodzice badanych osób nie posiadali zazwyczaj
jednej, stabilnej pracy. Często zmieniali zatrudnienie, a sfera ich życia zawodowego silnie
wpływała na funkcjonowanie całej rodziny. Na pierwszy plan wysuwała się tutaj zmieniająca się
w zależności od aktualnego zatrudnienia sytuacja finansowa. Wielu respondentów wspominało
także wydarzenia z życia, które były związane z wyjazdami rodziców do pracy za granicą. Matki
i ojcowie badanych osób często posiadali jednocześnie więcej niż jedno miejsce pracy.
Prowadzona analiza nie pozostawiała wątpliwości, że konieczność zdobycia środków do życia była
czynnikiem mocno wpływającym na przebieg dróg życiowych rodziców respondentów.

154

Jak będzie się można przekonać w dalszej części rozprawy drogi życiowe badanych osób
w podobny sposób poddawane są presji ze strony rynku pracy. Zaobserwowane przemiany
w sferze życia rodzinnego są jednak zdecydowanie dalej idące. Drogi życiowe respondentów
w tym zakresie zawierają więcej elementów zmiany niż ciągłości w stosunku do wcześniejszych
generacji w ich rodzinach. Zgodnie z twierdzeniami Mirosławy Marody i teoretyków modernizacji
refleksyjnej, korzeni tych przemian można upatrywać w zdecydowanie bardziej odległych czasach,
u zarania samej nowoczesności. Pozostając jednak na gruncie analizy wywołanego przeze mnie
materiału empirycznego ograniczę się tutaj do podsumowania najważniejszych różnic pomiędzy
drogami życiowymi respondentów i ich rodziców. Wnioski te są uzupełnieniem informacji
podanych przy okazji omawiania opowieści o życiu przekazanej mi przez Dariusza:


Wielu respondentów ma w swojej drodze życiowej doświadczenia związane z życiem
w niesformalizowanych związkach. Nie zawsze były one związane ze wspólnym
mieszkaniem „na próbę”. Niektóre osoby nie czuły potrzeby formalizowania swojego
związku. Dość powszechnie pojawiała się jednak opinia, że warto to zrobić ze względu na
różnego rodzaju przywileje, których pozbawione są związki nieformalne. Zawieranie tego
typu związków było nowością w rodzinach respondentów – w przeszłości nie występowały
tam zjawiska tego typu;



Jeśli zawierany jest związek małżeński, to zazwyczaj następuje to w znacznie późniejszym
wieku niż przypadku rodziców. Wyjątkiem są tu osoby, które nie podejmowały decyzji
prokreacyjnej w związku z przypadkowym zajściem w ciążę;



Respondentki, które były matkami były jednocześnie aktywne zawodowo. Zarówno
kobiety, jak i mężczyźni biorący udział w badaniu zazwyczaj nie akceptowali rozwiązania,
w którym mężczyzna jest nadal głównym żywicielem rodziny;



Podział obowiązków w rodzinach respondentów jest nadal nierówny. Staje się on jednak
tematem, który jest dyskutowany przez partnerów. W drogach życiowych znajdują się
ślady negocjacji prowadzonych w tym względzie i rozwiązań przyjętych, by poradzić sobie
z tym potencjalnym źródłem konfliktów rodzinnych;



W przypadku respondentów, którzy podejmowali decyzje dotyczące narodzin pierwszego
dziecka, była ona poprzedzona etapem osiągania szczegółowych celów życiowych
i kolejnych aktualizacji planów życiowych. Pozytywna decyzja prokreacyjna była
zwieńczeniem tego procesu. Podobnie, jak w pokoleniu rodziców, narodziny dziecka
następowały niedługo po ślubie, ale istotną różnicą było to, że respondenci zazwyczaj
zawierali małżeństwa znajdując się na zupełnie innym etapie życia niż ich rodzice.
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Nie można tu więc mówić o ciągłości ani analogii pomiędzy drogami życiowymi
respondentów i ich rodziców.
Powyższe twierdzenia nie mogą być oczywiste traktowane jako przełomowe odkrycia dokonane
dzięki zastosowanej przeze mnie metodzie, wpisują się one bowiem w wyniki wielu innych analiz
dotyczących życia rodzinnego. Ich stawianie tutaj ma jednak sens, ponieważ zwracają one uwagę
na istotną kwestię, która ma wpływ na podejmowane przez młodych ludzi decyzje prokreacyjne.
Biografie ludzi żyjących w dobie nowoczesności złożone są z elementów ciągłości i zmiany.
Elementem ciągłości w drogach życiowych respondentów i ich rodziców z pewnością jest
„tradycyjny” model rodziny. Dla obu pokoleń był on punktem odniesienia do formułowania
planów życiowych, ale zdecydowanie większy wpływ wywierał on na ojców i matki badanych osób.
W drogach życiowych rodziców można jednak z łatwością odszukać wskaźniki dokonującej się
przemiany dominującej formy uspołecznienia, którą można łączyć ze zmniejszającą się od połowy
lat 80. XX wielkością wskaźnika dzietności w Polsce. Drogi życiowe moich respondentów – osób,
które wychowały się w warunkach tych przemian – w jeszcze większym stopniu podporządkowane
są logice drugiej nowoczesności. Rodzina „tradycyjna” nadal jest dla nich punktem odniesienia, ale
prowadzenie przez nich strategicznych kalkulacji, aktualizowanie planów życiowych oraz
podejmowanie decyzji skutkuje odchodzeniem od modelu życia rodziców. Obserwowana obecnie
kumulacja przemian życia rodzinnego nie może być jednak traktowana jako nagłe zerwanie
ciągłości. Analiza danych zebranych w Tabeli 3.4 pozwala stwierdzić, że drogi życiowe
respondentów nie są odbiciem nagłych zmian w sposobie uspołeczniania ludzkich działań. Ich
kształt jest efektem przemian w tym zakresie, które ujawniały się już w pokoleniu ich rodziców.
Wzorzec „tradycyjnej” rodziny ma nadal silną moc oddziaływania na młodych ludzi. Był on trudny
do urzeczywistnienia już w pokoleniu rodziców, ale kumulacja przemian w łonie nowoczesności
powoduje, że obecnie jego realizacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ nie jest
on kompatybilny ze zmieniającym się

kontekstem kulturowym. Ten fenomen jest jedną

z głębokich przyczyn występowania współcześnie zjawiska ambiwalencji postaw prokreacyjnych.
Wizja „tradycyjnej” rodziny ma bardzo duży wpływ na formułowanie przez młodych ludzi ogólnych
celów życiowych. Stwierdzenie to może błędnie sugerować, że ogólne cele życiowe muszą być
zawsze związane z poszukiwaniem partnera życiowego, założeniem rodziny i posiadaniem
potomstwa. Oczywiście nie musi tak być, i także wśród moich respondentów znalazły się osoby,
które ustaliły sobie inne priorytety niż rozwój życia rodzinnego. Moc „tradycyjnej” rodziny polega
jednak na tym, że ogólne cele życiowe zawsze w jakimś stopniu pozycjonowane są wobec tego
konstruktu. Odnosiły się do niego wszystkie osoby biorące udział w zrealizowanym przeze mnie
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badaniu i to pomimo faktu, że zazwyczaj nie były o to pytane wprost. Życie rodzinne jest po
prostu podstawowym wymiarem życia jednostki i niemożliwe jest nieuwzględnianie go
w prowadzonych kalkulacjach.
Logika drugiej nowoczesności, wedle której jednostka sama odpowiada za swoje powodzenie
życiowe, niezależnie od ryzyka i sprzeczności generowanych przez instytucje społeczne, powoduje,
że pozytywne decyzje prokreacyjne są uzależnione od osiągania kolejnych celów szczegółowych
stawianych sobie w ramach kolejnych aktualizacji planów życiowych. Każdy z tych celów związany
jest z zamknięciem jakiegoś projektu życiowego, które jest niezbędne by móc podjąć racjonalną
decyzję o zostaniu rodzicem. Tak więc konstrukt „tradycyjnej” rodziny wpływając na określanie
ogólnych celów życiowych wymusza także pośrednio określony sposób powiązania decyzji
prokreacyjnych z innymi kluczowymi wyborami życiowymi. W kolejnym podrozdziale skupię się na
opisie kolejnych etapów drogi życiowej, które muszą zostać ukończone przed podjęciem
pozytywnej decyzji prokreacyjnej.

4.2.2. Decyzje prokreacyjne a strategiczne decyzje w innych wymiarach życia
„Tradycyjna” rodzina jest konstruktem, który silnie wpływa na proces definiowania przez jednostki
ogólnych celów życiowych. Logika procesu planowania życia powoduje jednak, że założenie
rodziny zależy od osiągnięcia celów szczegółowych związanych ze stabilizowaniem drogi życiowej
w jej kluczowych wymiarach. Bez tego niemożliwe jest podjęcie pozytywnej decyzji prokreacyjnej.
Dobrym przykładem tego procesu jest droga życiowa Juliusza.
Respondent uważa się za człowieka spełnionego. Jak sam mówi:
Mam piękną żonę, którą bardzo cenię i za nic by jej nie zamienił w świecie. Mam cudowną córkę, z której
jesteśmy bardzo dumni i każdy dzień to jest coś niesamowitego z nią spędzać. No mam własne mieszkanie,
jak widzisz, to też jest super. Mam w końcu tą pracę, stabilną pracę, która daje mi dobre zarobki i mogę
utrzymać się spokojnie, nie myśleć o tym czy jutro mnie zwolnią czy nie, bo mam normalną, zwykłą
umowę o pracę (wywiad z Juliuszem).

Można powiedzieć, że Juliusz doszedł do momentu w życiu, w którym wszystko zaczęło wspaniale
się układać. Analizując jego skomplikowaną drogę życiową aż trudno uwierzyć, że po różnych
zwrotach w jego życiu, związanych z przeprowadzkami i zmianami miejsc pracy, w pewnym
punkcie nagle wszystkie sprawy przybrały odpowiedni obrót. Juliusz i jego narzeczona/żona
w przeszłości już kilka razy podejmowali kluczowe decyzje odnośnie przyszłości, ale ich plany
ostatecznie zawsze ulegały zmianie. Dopiero niedawno ich życie wskoczyło na tory, którymi, jak
wydaje się, będzie podążać przez następne lata.
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Juliusz poznał swoją żonę jeszcze w czasie nauki w liceum. Można powiedzieć, że od tego czasu ich
projekty życiowe przebiegały równolegle i wpływały nawzajem na siebie. Po zakończeniu edukacji
w szkole średniej mężczyzna za namową rodziców rozpoczął studia zaoczne. Sam jednak nie był
przekonany do wyboru takiej drogi życiowej. Początkowo planował łączyć naukę z pracą, ale
wkrótce okazało się to niemożliwe. Z uwagi na fakt, iż nie miał silnej motywacji do dalszej edukacji,
zrezygnował z niej na rzecz pracy, którą dostał dzięki kontaktom swojej dziewczyny. W tym czasie
jego partnerka wyjechała na studia licencjackie do innego miasta. Dla Juliusza zakończyła się jego
własna formalna edukacja, ale na jego życie wpływał fakt, że naukę kontynuowała jego ukochana.
Po niemal dwóch latach pracy, mężczyzna za namową znajomych postanowił coś zmienić w swoim
życiu i wyjechać do pracy w innym kraju. Praca, którą miała załatwić mu znajoma osoba nie
wypaliła, ale mimo to ostatecznie znalazł się za granicą wraz ze swoim ojcem. Spędził tam ponad
rok. W tym czasie zdecydował się oświadczyć swojej dziewczynie, która bez wahania go przyjęła.
We znaki dawało się im jednak życie na odległość. Akurat w tym czasie partnerka Juliusza kończyła
studia licencjackie w średnim mieście i zamierzała przenieść się na studia magisterskie do dużego
miasta. Para postanowiła wykorzystać tę okazję, by zamieszkać razem. Juliusz wrócił do Polski i po
pewnym czasie znalazł zatrudnienie w nowym miejscu zamieszkania. Była to jednak dla niego
wysoce niesatysfakcjonująca praca. Okazja by ją porzucić nadarzyła się w momencie, gdy jego
narzeczona postanowiła wyjechać na dłuższą wymianę studencką. Juliusz wrócił do rodzinnej
miejscowości, gdzie wykonywał różne dorywcze prace. Po zakończeniu wymiany studenckiej
narzeczona obroniła pracę magisterską i jej projekt życiowy związany z edukacją został
zakończony. Dało to partnerom możliwość zweryfikowania swoich planów życiowych. Postanowili,
że wspólnie zamieszkają za granicą. Zrealizowali to zamierzenie, ale bardzo szybko zmienili zdanie
i powrócili do Polski. Powodem zmiany decyzji była atrakcyjna oferta pracy, jaką dostała kobieta.
Juliusz ponownie zamieszkał wraz z nią w dużym mieście. Znalazł kolejną pracę, która dawała mu
pewne możliwości rozwoju, ale nie było to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W miarę
stabilna sytuacja zawodowa pozwoliła jednak narzeczonym na samodzielne zorganizowanie
swojego ślubu i wesela. Zakończyło to ich wspólny projekt życiowy związany z narzeczeństwem.
Od tego momentu wypadki w ich wspólnym życiu potoczyły się bardzo szybko. Udało im się kupić
na kredyt własne mieszkanie, do którego wprowadzili się nieco ponad rok po ślubie. Podjęli
decyzję o inwestycji w wykształcenie Juliusza, który postanowił zdobyć bardziej perspektywiczny
zawód. Następnie przyszło na świat ich dziecko. Niedługo po tym Juliusz znalazł pracę, z która
można wiązać nadzieje na przyszłość. Jest to stabilne zatrudnienie, z dobrym wynagrodzeniem,
na podstawie umowę o pracę.
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Juliusz ze swoją narzeczoną przez lata tkwili w zawieszeniu. Edukowali się, zmieniali pracę,
przeprowadzali się. Były to warunki, w których trudno było myśleć o ślubie i zakładaniu rodziny,
mimo że przewidywały to ich ogólne cele życiowe. Na tym etapie życia Juliusz sądził, że jeśli
zdecyduje się na dziecko, to nastąpi to najwcześniej dziesięć lat po ślubie. Sytuacja uległa zmianie
wraz z zamykaniem rożnych otwartych przez parę projektów życiowych związanych z osiąganiem
poszczególnych celów szczegółowych. Wydarzenia z ich wspólnego życia oceniane z perspektywy
kilku lat układają się w logiczną całość: zakończenie edukacji, znalezienie stałej pracy, ślub, zakup
mieszkania, ustalenie kierunku rozwoju kariery zawodowej u obojga partnerów. Zwieńczeniem
tego ciągu wydarzeń były narodziny ich dziecka. Należy jednak zwrócić uwagę, że owa sekwencja
zdarzeń nie był efektem przyjęcia i zrealizowania założonego z góry całościowego planu
życiowego. Osiąganie kolejnych szczegółowych celów życiowych było możliwe dzięki licznym
aktualizacjom planów życiowych.
Analiza biografii Juliusza jednoznacznie wskazuje, że gdyby nie zakończenie innych projektów
życiowych, to młodzi nie zdecydowaliby się tak szybko na odstawienie środków
antykoncepcyjnych i to pomimo faktu, że jego partnerce zależało na dziecku. Jeśli porównać drogę
życiową Juliusza z biografiami moich bezdzietnych respondentów, to podstawową różnicą jest
właśnie to, że temu mężczyźnie udało się pozamykać otwarte wcześniej projekty życiowe. Osoby,
które nie mają stałego partnera i miejsca zamieszkania, zakończonej edukacji i stabilnej pracy,
odkładają prokreację na bliżej nieokreślony czas. Zajęci codziennością i rozwiązywaniem
sprzeczności pomiędzy poszczególnymi wymiarami życia nie mają zazwyczaj jasno wytyczonej
drogi życiowej. Rozplątywanie tego węzła spraw dziejących się w różnych sferach życia nadaje
biografii przyspieszenia i wprowadza ją na nowe, mniej kręte tory.
Na etapie analizy danych osiąganie celów szczegółowych określałem mianem „zamykania
projektów życiowych”. To pojęcie pojawia się w materiałach zawartych w Tabeli 3.5., która została
opracowana w czasie prac analitycznych. Pracując nad nią, posługiwałem się również roboczymi
kodami „czerwone światła” i „zielone światła”. Pierwsze oznaczały wymiary drogi życiowej,
w których brak strategicznych decyzji życiowych uniemożliwiał osiąganie celów szczegółowych.
Prowadziło to do odkładania w czasie realizacji ogólnych celów życiowych, w tym także celów
związanych z prokreacją. Jako „zielone światła” oznaczałem wydarzenia, które pozwalały na
realizację celów życiowych w różnych wymiarach życia. Podstawowym zabiegiem analitycznym,
który pozwalał na identyfikację takich przełomowych wydarzeń oraz obszarów, w których
osiąganie celów życiowych jest zablokowane, było poszukiwanie punktów drogi życiowej,
w których nastąpiła kolizja pomiędzy różnymi jej wymiarami. Szerzej na ten temat pisałem
w rozdziale 3.
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W kontekście stabilizowania biografii i podejmowania decyzji prokreacyjnych należy jeszcze
wspomnieć o kluczowym dla większości młodych Polaków projekcie życiowym, jakim jest
poszukiwanie partnera życiowego. Wyniki moich badań potwierdzają tezę, że pomimo rosnącej
liczby urodzeń pozamałżeńskich, rodzicielstwo w pojedynkę nie jest preferowaną opcją wyboru
drogi życiowej dla większości młodych ludzi (patrz Tabela 3.6.). Znalezienie odpowiedniego
partnera życiowego jest zazwyczaj uznawane za niezbędny do osiągnięcia cel szczegółowy, bez
którego nie można rozwijać swojej biografii.
Osiąganie celów życiowych możliwe jest dzięki stabilizowaniu biografii. Drogi życiowe, które
obfitują w wydarzenia wcale nie są związane z dynamicznym rozwojem jednostki. Przykładowo,
częste zmiany pracy, zdobywanie kolejnych zawodów i kompetencji, przeprowadzki zazwyczaj nie
pozwalają na osiąganie celów życiowych. Przeciwnie, fragmenty dróg życiowych, w których
kumulowały się tego typu wydarzenia zazwyczaj były dla jednostki czasem stagnacji, „czerwonego
światła”. Wiązało się to właśnie z ciągłym otwarciem danego projektu, czyli brakiem osiągnięcia
danego celu życiowego. Sytuacja w takich fragmentach dróg życiowych zmieniała się dopiero
w momencie pojawienia się „zielonego światła”, które odblokowywało zasoby jednostki
i umożliwiało przejście do realizacji celów w kolejnych obszarach życia. Tego typu wydarzenia
mogą być przypadkowe, ale często wynikają z podjętych przez jednostkę strategicznych
decyzji. „Zielone światła” drugiego typu są bardzo mocnymi wskaźnikami indywidualizacji
w wymiarze strukturalnym.
Dane zebrane w Tabeli 3.5. pokazują, że osiąganie celów szczegółowych ma bardzo duży wpływ
na przebieg dróg życiowych. W wielu przypadkach siła tego zjawiska jest wręcz zaskakująca.
Znalezienie partnerki życiowej może w krótkim czasie przełożyć się na sukces zawodowy, po
znalezieniu stabilnej pracy możliwe jest osiedlenie się w konkretnym miejscu - to tylko przykłady
takich związków pomiędzy wydarzeniami w różnych sferach życia, które mogą występować
w najróżniejszych konfiguracjach. Kluczowe jest to, że „odblokowanie” rozwoju drogi życiowej
powoduje, że „wszystko zaczyna się układać”. To zjawisko było bardzo dobrze widoczne nie
tylko w historii życia Juliusza, ale także w innych opowieściach o życiu przekazanych mi przez
innych respondentów.
Brak strategicznych decyzji w danej sferze życia, nie zawsze musi być wymuszony przez czynniki
zewnętrzne. Jednostki mogą w niektórych przypadkach samodzielnie decydować o utrzymywaniu
zapalonego „czerwonego światła”. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które mają możliwość
uwzględniania w prowadzonych kalkulacjach preferencji związanych ze stylem życia. Można by
tutaj jeszcze raz przywołać przykład respondentki, która nie akceptowała zatrudnienia
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niezgodnego z jej wysokimi kwalifikacjami. Decyzja ta blokowała rozwój jej drogi życiowej w innych
niż zawodowa sferach życia. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, które są zmuszone przez
czynniki zewnętrzne do szybkiego podejmowania strategicznych decyzji. Osoba, która została bez
dachu nad głową nie może czekać z podjęciem decyzji odnośnie miejsca zamieszkania do czasu,
aż znajdzie wymarzony apartament. Innym przykładem mogą być narodziny nieplanowanego
dziecka, które powodują, że nie można odkładać decyzji o znalezieniu stabilnego zatrudnienia.
W przypadku osób, które w mniejszym stopniu mogą kierować się w czasie podejmowania
decyzji własnymi preferencjami, zapalenie „zielonego światła” bywa zatem wymuszone przez
okoliczności zewnętrzne.
Z punktu widzenia postawionych problemów badawczych najbardziej interesujące są sytuacje,
w których to czynniki zewnętrzne są odpowiedzialne za stagnację dróg życiowych. Brak
strategicznej decyzji dotyczącej zatrudnienia czy miejsca zamieszkania, nie zawsze może być
traktowany jako błąd czy nieudolność jednostki. Wielu moich respondentów w pewnych
momentach swojego życia nie miało możliwości znalezienia stabilnego i/lub legalnego
zatrudnienia. W myśli ideologii indywidualizmu, można obwiniać ich „winą” za taki stan rzeczy,
ponieważ w każdym przypadku możliwa do wyobrażenia jest strategiczna decyzja,

która

pozwoliłaby potencjalnie na odblokowanie rozwoju drogi życiowej. Jednostka może przecież
wielokrotnie aktualizować drogę życiową, przeprowadzać się, dokształcać itd. Jest to jednak tylko
teoretyczne

podejście

do

sprawy,

ponieważ

nie

każda

jednostka

ma

możliwość

wybierania spośród szerokiego zestawu różnych opcji życiowych. Temat ten zostanie rozwinięty
w kolejnych podrozdziałach.
Przeprowadzona analiza dobitnie pokazała, że największą barierą blokującą podejmowanie przez
jednostki pozytywnych decyzji prokreacyjnych jest niestabilność drogi życiowej. Decyzje
podejmowane w różnych obszarach życiowych mogą więc wpływać na decyzje prokreacyjne, ale
jedynie w takim zakresie, w jakim dana jednostka ma faktyczne możliwości podejmowania decyzji
w różnych wymiarach swojego życia.
Na zakończenie tej części wywodu konieczne jest wskazanie, w jakich obszarach życia określane
są cele szczegółowe, których osiąganie najmocniej wpływa na prokreację. Nie może dziwić, że
jednym z najważniejszych wymiarów życia, w którym niestabilność blokuje pozytywne decyzje
prokreacyjne jest życie zawodowe. Jak pisałem w rozdziale 2, rynek pracy jest najpotężniejszym
czynnikiem indywidualizującym ludzkie biografie. Temu zagadnieniu poświęcę jeszcze dużo
miejsca w dalszej części rozprawy. Istotnymi wymiarami, w których decyzje powiązane są
z decyzjami dotyczącymi rodzicielstwa są także życie intymne i rodzinne. Brak odpowiedniego
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partnera jest oczywistą przeszkodą w założeniu rodziny. Moje badania sugerują, że sytuacje,
w których jednostka tak bardzo pragnie dziecka, iż decyduje się na nie będąc osobą żyjącą
w pojedynkę są nadal dość rzadkie. Rosnący odsetek urodzeń pozamałżeńskich można
interpretować raczej jako niezgodę jednostek na związki wymuszane przez nieplanowane ciąże,
która jest przejawem indywidualizacji kulturowej i detradycjonalizacji życia rodzinnego. Po trzecie,
młodym ludziom trudno jest podejmować decyzje prokreacyjne w sytuacji, gdy nie mają stałego
miejsca zamieszkania. Niestabilność drogi życiowej w tym względzie blokuje zresztą także
wydarzenia w innych niż prokreacja sferach życia. Posiadanie miejsca zamieszkania należy
traktować jako podstawową potrzebę człowieka. Trudno zatem oczekiwać, by racjonalne
kalkulacje jednostek dotyczące prokreacji kończyły się pozytywnymi wynikami, gdy
nieunormowana jest sytuacja życiowa w tym względzie.
Wymienione powyżej obszary życia – praca, relacje intymne i gospodarstwo domowe – skupiają
cele szczegółowe i decyzje, które w największym stopniu wpływają na decyzje prokreacyjne.
Twierdzenie to może wydać się banalne i z tego względu rodzić pytania o zasadność prowadzenia
badań decyzji związanych z rodzicielstwem. Istotnym problemem było jednak dla mnie
stwierdzenie, w jakim stopniu za decyzje w różnych sferach życia odpowiedzialne są same
jednostki. Czy niestabilność w życiu zawodowym wynika z egoizmu młodych ludzi, którzy oddają
się karierze zawodowej? Czy nietrwałość związków wynika jedynie z rosnących oczekiwań, które
stawiane są potencjalnym partnerom? Upowszechnianie się wartości związanych z kulturą
indywidualizmu jest faktem, ale nie jest to jedyny czynnik odpowiedzialny za spadek wskaźników
dzietności. Istotne znaczenie ma tu także indywidualizacja w wymiarze strukturalnym oraz sposób
działania instytucji, które ograniczają zakres podejmowania strategicznych decyzji życiowych przez
jednostki. Moje badania pokazują, że nadal niewielu młodych Polaków i młodych Polek za swój
ogólny cel życiowy obiera samorozwój, karierę, zdobywanie kolejnych doświadczeń i przeżywanie
emocjonujących przygód. Wynika to po pierwsze z siły oddziaływania „tradycyjnej” rodziny, a po
drugie z faktu, że w warunkach drugiej nowoczesności zadziwiająco niewielu ludzi ma możliwość
prowadzenia życia, które rozwija, bawi i dostarcza jednostce kolejnych sukcesów zawodowych.

4.3. Wolność wyboru w procesie planowania życia
4.3.1. Konstrukt „tradycyjnej” rodziny a jednostkowa wolność wyboru
Pojęcie decyzji prokreacyjnych zakłada, że jednostki cieszą się pewnym zakresem wolności
wyboru w zakresie swojej rozrodczości – mogą samodzielnie decydować o tym, czy posiadać
dzieci, w jakiej liczbie, w jakim momencie życia itd. Nie ulega jednak wątpliwości, że przedstawiona
w rozdziale 2 logika procesu uspołecznienia ludzkich działań jest nie do pogodzenia z ideą
nieograniczonej wolności jednostki. Powiększanie się zakresu jednostkowych decyzji życiowych
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w drugiej nowoczesności nie oznacza, że ludzie nie napotykają ograniczeń podczas prowadzenia
strategicznych kalkulacji. Zasadne wydaje się raczej postawienie hipotezy, że osoby zajmujące
różne pozycje społeczne posiadają zróżnicowane możliwości decydowania o swoim życiu.
Kwestię jednostkowej wolności wyboru należy według mnie traktować jako problem filozoficzny,
niemożliwy do ostatecznego rozstrzygnięcia za pomocą badań empirycznych. Rozważania nad
dostępnym jednostkom zakresem podejmowania samodzielnych decyzji życiowych wymagały
jednak opracowania jej definicji operacyjnej, która będzie możliwa do zastosowania w ramach
przyjętej strategii badawczej. W kontekście strategicznych decyzji życiowych, wolność wyboru
utożsamiam z dostępnością różnych opcji rozwoju drogi życiowej w jej kluczowych momentach.
Tak rozumiana wolność wyboru jest zatem stopniowalna: osoby, które w konkretnych sytuacjach
życiowych wybierają spośród szerokiego wachlarza różnych możliwości są bardziej „wolne” niż
osoby, które mają jedynie kilka opcji.
Moje badania pokazują, że w tych samych kluczowych momentach życia różne jednostki mogą
mieć bardzo zróżnicowane możliwości wybierania. To zagadnienie niezwykle istotne w kontekście
decyzji prokreacyjnych. Prowokuje ono do stawiania pytań o to, czy jednostki napotykają jakiś
przymus zewnętrzny, który nakazuje im podejmować decyzje prokreacyjne oraz czy większy zakres
wolności wyboru wpływa na rodzaj decyzji prokreacyjnej. Na początek powrócę jeszcze
do problemu oddziaływania na jednostkowe wybory konstruktu „tradycyjnej” rodziny. Jak
stwierdzono w toku analiz, nadal wpływa on na decyzje dotyczące życia rodzinnego. Szczególnie
interesujący jest tu przypadek osób deklarujących się jako religijne. Czy w ich przypadku możemy
mówić o wolnym wyborze w zakresie prokreacji i życia rodzinnego, skoro w zgodzie z nauczaniem
Kościoła Katolickiego powinny one uskuteczniać „tradycyjny” model rodziny? Rozwiązanie tego
problemu pozwoli na jeszcze lepsze scharakteryzowanie procesów planowania życia oraz
podejmowania decyzji prokreacyjnych przez młode Polki i młodych Polaków. Pomocna w tym
będzie analiza biografia Teresy.
Respondentka wychowywała się na wsi, w pobliżu niewielkiego miasta powiatowego. Ma czterech
braci, z czego trzech jest starszych. Pomiędzy nią, a młodszym bratem jest aż jedenaście lat
różnicy. W odróżnieniu od większości innych respondentów, Teresa w bardzo młodym wieku
zawarła związek małżeński. Zrobiła to, gdy miał dziewiętnaście lat, tuż po zakończeniu edukacji
w technikum. W momencie ślubu kobieta była w drugim miesiącu ciąży. Według niej, nie miało to
jednak wpływu na decyzję o małżeństwie. Ojcem dziecka był mężczyzna, z którym była związana
od roku i z którym planowali wspólną przyszłość. Szybkie narodziny dziecka były więc po prostu
realizacją ich zamierzeń. Drugie dziecko pary narodziło się sześć lat po ich ślubie. Po jego urodzeniu
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kobieta podjęła decyzję, że nie chce mieć więcej dzieci. Szczególnie przerażała ją wizja narodzin
dziecka z niepełnosprawnością lub chorego. Uważała, że w jej sytuacji życiowej, opieka nad
potrzebującym członkiem rodziny mogłaby być bardzo trudna.
W chwili przeprowadzania wywiadu Teresa miała trzydzieści pięć lat. Można było więc uznać
ją za osobę stosunkowo młodą. Jej sytuacja życiowa bardzo kontrastowała z położeniem
bezdzietnych respondentów będących w podobnym wieku. Wręcz zadziwiające i w pewien sposób
nienaturalne wydawało się to, że kobieta będąca ich rówieśniczką ma nastoletnie dziecko. Duży
wpływ na pragnienie Teresy by zostać matką miały narodziny jej najmłodszego brata. Jako
nastolatka była bardzo mocno zaangażowana w opiekę nad nim i to pozwoliło jej docenić
macierzyństwo. Szczęśliwie dla niej, bardzo szybko udało się jej znaleźć odpowiedniego partnera
życiowego. Poszukiwania ułatwiło jej to, że miała jasno sprecyzowany i ograniczony zestaw
wymagań. Od swojego partnera oczekiwała przede wszystkim odpowiedniego podejścia do życia,
które mogło pozwolić na prowadzenie stabilnego życia rodzinnego.
Jak zostało to wspomniane powyżej, założenie rodziny było planem życiowym Teresy. Jest to więc
zamierzenie, które w pełni udało jej się zrealizować. Z wielu innych marzeń, takich jak
np. zamieszkanie w ulubionym regionie Polski, zdobycie wykształcenia i praca w zawodzie
związanym ze sztuką, kobieta musiała jednak zrezygnować.
Przytoczone powyżej fakty z życia Teresy mogą wskazywać, że w jej przypadku nie wystąpiło
zjawisko ambiwalencji postaw prokreacyjnych. Kobieta jasno deklaruje, że rodzina jest dla niej
nadrzędną wartością i że od zawsze wiedziała, że będzie mieć dwójkę dzieci. Kiedy tylko znalazła
odpowiedniego partnera, Teresa zrealizowała swoje zamierzenie. W czasie wywiadu stwierdziła,
że nigdy nie żałowała decyzji podjętych we wczesnej młodości. Historia życia tej respondentki
wydaje się przeczyć twierdzeniom zawartym w poprzednich podrozdziałach. Zdecydowała się ona
na realizację modelu „tradycyjnej” rodziny, a jej pozytywna decyzja prokreacyjna nie była
poprzedzona kalkulacjami ani osiąganiem celów szczegółowych. Analiza jej drogi życiowej mogła
mieć zatem duże znaczenie dla budowy modelu teoretycznego. Z tego względu warto
przeanalizować biografię Teresy w jeszcze bardziej dokładny sposób, zarówno w jej wymiarze
faktograficznym, jak i w wymiarze związanym z konstruowaniem narracji.
Przekazana mi przez Teresę opowieść o życiu pozornie dostarcza prostej odpowiedzi na pytanie
o to, dlaczego jej pozytywna decyzja prokreacyjna nie została poprzedzona osiąganiem celów
szczegółowych i aktualizacją planów życiowych. Kobieta przedstawiła siebie, jako osobę bardzo
religijną. W młodości rozważała nawet wstąpienie do zakonu. Wyobrażała sobie, że poświęca się

164

modlitwie i pomocy osobom potrzebującym. Respondentka ostatecznie nie zdecydowała się na
ten krok, ale religia nie przestała odgrywać ważnej roli w jej życiu.
Teresę można by traktować jako przedstawicielkę kategorii społecznej złożonej z osób
wykazujących duże przywiązanie do „tradycji”, która jest w tym przykładzie utożsamiona
z katolicyzmem. W literaturze można spotkać liczne sugestie, że modernizacja nie jest procesem
w równym stopniu obejmującym wszystkie warstwy społeczne. Niektórzy autorzy twierdzą, że
obok siebie współistnieją kręgi społeczne złożone z osób, które funkcjonują w różnych kontekstach
kulturowych (Plummer, 2000, s. 434). Gdyby było to prawdą, to można by istnienie takich kręgów
społecznych traktować jako przejaw ciągłości nowoczesności. W opowieści o życiu Teresy
występuje jednak szereg elementów, które nie pozwalają uznać takiego twierdzenia za
prawdziwe. Moje analizy wskazują, że z pewnością nie mamy w Polsce do czynienia z istnieniem
różnych zbiorów osób, grup czy kręgów społecznych, które funkcjonują w ramach różnych form
uspołecznienia. Nawet w przypadku tych osób, których biografie bardzo przypominają drogi
życiowe charakterystyczne dla pierwszej nowoczesności, widoczny jest zdecydowany wpływ
indywidualizacji, refleksyjności oraz procesów aktywnego kształtowania własnej tożsamości.
Zarazem widać w nich także wpływ instytucji społecznych na życie jednostek, który jest wspólną
cechą obu typizacji społeczeństwa nowoczesnego. Potwierdzeniem prawdziwości tego
twierdzenia są następujące elementy opowieści o życiu przekazanej mi przez Teresę:
1. Kobieta opisuje swoją religijność jako głębokie wewnętrzne przeżycie. Uważa, że wiarę
trzeba przede wszystkim czuć. Pozwala ona odnaleźć wewnętrzny spokój oraz jest drogą
do samodoskonalenia. Co ciekawe, Teresa była bardzo mocno przekonana o tym, że nie
można nikomu narzucać wiary siłą. Według niej, takie postępowanie może ludzi
odstraszać od religii. Każdy powinien raczej sam poszukiwać własnej duchowości i tylko
taka samodzielnie odkryta wiara ma sens. Jej twierdzenia bardzo przypominały
literaturę poradnikową charakterystyczną dla drugiej nowoczesności (por. Giddens,
2007a, s. 98-111).
2. Teresa porzuciła plany związane ze wstąpieniem do zakonu, ponieważ wiedziała,
że pozbawiłyby jej one szansy na doświadczenie macierzyństwa. To kolejny przykład
typowego dla drugiej nowoczesności dyskursu, a jednocześnie wskaźnik aktywnego
kształtowania swojej tożsamości i drogi życiowej.
3. Respondentka złamała nakazy religii decydując się na rozpoczęcie życia seksualnego przed
zawarciem małżeństwa. Według niej, wystarczającym uzasadnieniem tego kroku była
miłość oraz wspólne planowanie przyszłości. Nie widziała tu żadnej sprzeczności, mimo iż
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deklarowała się jako osoba głęboko wierząca. W jednoznaczny sposób przyznawała sobie
prawo do podejmowania samodzielnych, niezależnych od „tradycji”, decyzji życiowych.
4. Teresa nie uważała, że role kobiet i mężczyzn są silnie zdeterminowane przez biologię i/lub
„tradycję”. Respondentka nie prowadziła oczywiście abstrakcyjnych analiz ról płciowych,
niemniej jednak zarówno jej wypowiedzi, jak i faktycznie podjęte decyzje życiowe
potwierdzają tę tezę. Przede wszystkim Teresa była przekonana o tym, że kobiety muszą
pracować poza domem, ponieważ potrzebne jest im to do samorozwoju oraz zachowania
wewnętrznej równowagi. Co więcej, w jej rodzinie podział obowiązków domowych był
w dużej mierze wyznaczony przez realia życia codziennego. Małżonkowie musieli dzielić
się zajęciami w gospodarstwie domowym, ponieważ w innym przypadku byłyby one nie
do pogodzenia z ich pracą zawodową. Wydaje się jednak, że Teresa była bardziej
obciążona pracą w domu niż jej mąż. Nie zmienia to faktu, że model ich rodziny nie
przypominał pod względem podziału obowiązków rodziny „tradycyjnej”.
5. Mimo iż założenie rodziny było nadrzędnym celem Teresy, to życie rodzinne wcale nie
dominuje w jej drodze życiowej. Codzienność kobiety jest kształtowana przede wszystkim
przez pracę zawodową. Respondentka mieszka w regionie o trudnej sytuacji gospodarczej,
w którym niedostępne są dobrze płatne miejsca pracy. Miejscowa ludność znajduje
zatrudnienie głównie przy wykonywaniu prostych prac fizycznych. Zarobki w regionie są
niskie, a miejsca pracy bardzo niestabilne. We wszystkich opowieściach zebranych przeze
mnie w tej okolicy pojawia się wątek swoistego „zniewolenia” przez pracę. O przebiegu
kolejnych dni decyduje przełożony, który wyznacza godziny pracy, udziela bądź nie urlopu,
zmusza do wyrabiania nadgodzin, zatrudnia „na czarno” bądź na podstawie umów
cywilnoprawnych. Rynek pracy jest w wysokim stopniu sprekaryzowany (Cymbranowicz,
2016; Frase, 2013; Jørgensen, 2016; Siegmann i Schiphorst, 2016; Standing, 2014). Moje
ustalenia są całkowicie zbieżne z przytoczonymi już wcześniejszej twierdzeniami Sylwii
Urbańskiej (2015). Osoby z niższych klas społecznych odczuwają indywidualizację
i przemiany instytucji charakterystyczne dla drugiej nowoczesności w mocniejszy
sposób niż awangarda indywidualizacji. Teresa nie miała możliwości wyboru spośród
wielu alternatywnych kierunków rozwoju swojej drogi życiowej. Najlepiej obrazuje to fakt,
że zrezygnowała z większości swoich marzeń. Założenie rodziny było tym zamierzeniem,
które było aktualnie możliwe do realizacji. Jedyną alternatywą dla Teresy była tak
naprawdę stagnacja drogi życiowej. Nie można także stwierdzić, że kobieta nie osiągnęła
żadnego celu szczegółowego. Udało jej się szybko znaleźć odpowiedniego partnera
życiowego, którego brak jest dla wielu osób powodem odkładania decyzji prokreacyjnej.
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Jej światopogląd ograniczał jej możliwości wyboru, ponieważ nie brała pod uwagę
stworzenia rodziny odbiegającej od „tradycyjnego” modelu. Zdecydowanie większe
ograniczenia wynikały jednak ze sposobu działania instytucji społecznych, w tym zwłaszcza
rynku pracy.
Jednym z kluczowych czynników, który sprzyja ambiwalencji postaw prokreacyjnych jest
dostępność wielu różnych alternatywnych dróg życiowych. Religijność i przywiązanie do
„tradycyjnych” wartości może wpływać na ograniczenie ilości dostępnych opcji, jeśli któraś
z istniejących alternatyw jest nie do pogodzenia z posiadanym światopoglądem. Ale to nie
oznacza, że biografie „tradycjonalistów” są kształtowane w taki sposób, jak miało to miejsce
w pierwszej nowoczesności. Konserwatywne wartości są jedną ze zmiennych, która jest brana pod
uwagę w czasie podejmowania życiowych decyzji, ale w wielu przypadkach nie najważniejszą.
Wydaje się, że religijność nie ogranicza wolności wyboru młodych Polaków w takim stopniu jak
czynniki

strukturalne.

„Tradycyjne”

wartości

nie

tyle

konkurują

z wartościami

postmaterialistycznymi i kulturą indywidualizmu, co z nimi współegzystują. Przykład Teresy
pokazuje, że jednostki mogą arbitralnie przyznawać sobie prawo do decydowania o elementach
„tradycji”, które chcą zachować i elementach, które podlegają negocjacjom. Bardzo dobrze
współgra to na przykład z narracją dotyczącą „naturalnych metod planowania rodziny”
promowanych przez kościół katolicki. Jest to dobry przykład zmodernizowania tradycji
i zamienienia jej w „tradycję” – zjawiska charakterystycznego dla drugiej nowoczesności.
Zagadnienie wolności wyboru nie ogranicza się jednak do rozważań nad siłą oddziaływania
„tradycyjnego” modelu rodziny. Analizując drogę życiową Teresy zwróciłem uwagę, że duży
wpływ na jej przebieg miało miejsce urodzenia i „kapitały”, jakimi dysponowała jej rodzina
pochodzenia. Moje badania pokazują, że to kluczowe zagadnienie z punktu widzenia decyzji
prokreacyjnych. Spośród jakich opcji wybierają młodzi Polacy? Czy wszyscy mają jednakowe
możliwości wybierania? Jeśli dla większości młodych Polaków założenie rodziny jest ogólnym
celem życiowym, to można by spodziewać się, że osoby dysponujące większą możliwością
wybierania różnych opcji rozwoju drogi życiowej, powinni mieć większą łatwość realizacji tego
ogólnego zamierzenia. W ich przypadku w kluczowych punktach drogi życiowej powinno palić się
„zielone światło”, które umożliwia osiąganie kolejnych celów szczegółowych. Z kolei osoby
o ograniczonej możliwości decydowania powinni latami zmagać się z zamykaniem kolejnych
projektów życiowych i poprzez to opóźniać swoją prokreację lub całkowicie z niej zrezygnować.
Zaobserwowana zależność pomiędzy dostępnymi opcjami wyboru oraz prokreacją jest jednak
bardziej skomplikowana. Żeby ją zrozumieć należy bliżej przyjrzeć się kontekstowi życia osób,
wywodzących się z różnych kręgów społecznych.
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4.3.2. Ilość dostępnych opcji rozwoju drogi życiowej jako wskaźnik nierówności społecznych
Liczba dostępnych opcji rozwoju drogi życiowej ma bezpośredni związek z podejmowaniem decyzji
prokreacyjnych, ponieważ warunkuje proces aktualizowania planów życiowych oraz osiągania
kolejnych celów szczegółowych. Zastosowana przeze mnie technika analizy pozwoliła na bardzo
precyzyjne określenie i porównanie zakresu dostępnej wolności wyboru poszczególnych
respondentów w kluczowych momentach ich dróg życiowych. Dobrym przykładem jest w tym
względzie wybór szkoły średniej. Po pierwsze, jest to decyzja, którą podjęły wszystkie badane
osoby. Po drugie, była ona zazwyczaj ich pierwszą samodzielną decyzją życiową. Po trzecie, wybór
szkoły średniej przedstawiany bywa jako kluczowy moment, w którym młody człowiek decyduje
o swojej przyszłości – można było zatem spodziewać się, że decyzje związane z edukacją będą
dobrym źródłem wskaźników interesujących mnie zjawisk. Te trzy powody dawały nadzieję, że
analiza decyzji dotyczących edukacji na poziomie ponadpodstawowym pozwoli lepiej zrozumieć
przebieg procesu planowania życia oraz dostarczy danych przydatnych do budowy modelu
teoretycznego opisującego i wyjaśniającego zjawisko decyzji prokreacyjnych. Dane pozwalające
na porównanie wyborów edukacyjnych respondentów zebrane zostały w Tabeli 3.7.
Już pierwsze wywiady wykazały, że pomiędzy badanymi osobami występują znaczące
dysproporcje w zakresie dostępności różnych ścieżek edukacyjnych. Były one zdeterminowane
przez kilka czynników, które poniżej zostały uszeregowane od najważniejszego do najmniej
istotnego:
1. Miejsce zamieszkania – osoby z mniejszych miejscowości mogły wybierać spośród
ograniczonej liczby szkół znajdujących się w ich okolicy. Istotny wpływ na wybór miała nie
tylko wielkość miejscowości, ale także dostępne opcje dojazdu do większych ośrodków.
W zupełnie innej sytuacji byli mieszkańcy wsi, które nie były skomunikowane nawet
z pobliskim miasteczkiem powiatowym, a w innej osoby z wiosek położonych na
obrzeżach dużych aglomeracji;
2. Rodzina pochodzenia – aspiracje edukacyjne zależne były od wykształcenia i zawodu
wykonywanego przez rodziców. Duże znaczenie miały również zachęty i wsparcie
dostarczane przez najbliższych. Wybory ścieżek edukacyjnych dokonywane przez
członków rodziny (rodziców, rodzeństwo, kuzynów) dostarczały ponadto wiedzy
i przykładów, które były uwzględniane w kalkulacjach prowadzonych przez badane osoby;
3. Grupa rówieśnicza – respondenci wybierając szkoły średnie bardzo często kierowali
się decyzjami swoich znajomych. Wielu z nich dążyło na przykład do tego, by znaleźć się
w nowej szkole wspólnie z najbliższymi kolegami. Duże znaczenie miały także opinie
członków grupy rówieśniczej;
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4. Własne zainteresowania, preferencje, oczekiwania związane ze stylem życia – był to
najmniej znaczący czynnik. Zaskakujące może się wydawać, że młodzi ludzie tak rzadko
uwzględniali w swoich kalkulacjach zróżnicowane możliwości rozwoju, jakie dają różne
typy szkół. Tylko kilku respondentów wybrało ścieżkę edukacyjną, która była zgodna z ich
zainteresowaniami. Z drugiej strony, kilkoro respondentów musiało zrezygnować
z marzeń związanych z kształceniem się w określonym kierunku z powodu niedostępności
odpowiedniej szkoły w ich miejscu zamieszkania.
Powyższa typologia nie uwzględnia różnego rodzaju norm, wartości oraz wiedzy przekazywanych
jednostce za pomocą mediów, które to mogą silnie oddziaływać na decyzje dotyczące edukacji.
Wynika to z faktu, że zastosowana technika badawcza nie pozwalała na ich precyzyjny pomiar.
W analizowanych narracjach pojawiły się one w formie przekazu „przefiltrowanego” przez grupę
rodzinną i grupy rówieśnicze, do których jednostka należała. Sposób prowadzenia badań
spowodował zatem, że owa specyficzna wiedza została potraktowana jako czynnik
o drugorzędnym znaczeniu.
Przeprowadzona przeze mnie analiza pozwoliła określić, w jakim stopniu wybór szkoły średniej
determinował przyszłe wydarzenia składające się na drogi życiowe badanych osób. W większości
przypadków, co zaskakujące, wpływ ten był mniejszy, niż można byłoby się spodziewać.
Wykształcenie różnicuje szanse życiowe jednostek, ale wbrew potocznym wyobrażeniom zdobycie
go w niewielkim stopniu jest wyłącznie ich „zasługą”. Osoby pochodzące z zamożniejszych rodzin,
których rodzice byli lepiej wykształceni wybierały lepsze szkoły i miały większą możliwość
rozwijania swoich zainteresowań. Osoby z małych miejscowości wybierały te szkoły, które były
akurat dostępne w pobliżu. Respondenci, którzy mieli słabiej wykształconych rodziców mieli
mniejsze ambicje odnośnie swojego wykształcenia i często napotykali problemy w czasie nauki
w szkole. Na podstawie tak małej próby, jak ta zastosowana w moich badaniach, niemożliwe jest
oczywiście tworzenie kategorycznych twierdzeń. Wyniki moich badań nie odbiegają jednak
od stanu współczesnej wiedzy na temat nierówności społecznych (np. Bourdieu, 2008;
Therborn, 2015).
Wybór określonego rodzaju szkoły (szkoły zawodowej, technikum lub liceum ogólnokształcącego)
przez badane jednostki był warunkowany przez czynniki zewnętrzne wobec nich i miał pewien
wpływ na przebieg drogi życiowej. Najbardziej oczywistym jego przejawem było to, że rodzaj
wybranej szkoły wpływał na czas trwania formalnej edukacji. W mniejszym stopniu warunkował
on również szanse na znalezienie zatrudnienia po jej zakończeniu. Praktycznie żadnego znaczenia
nie miał jednak dokonany wówczas wybór konkretnego zawodu czy profilu kształcenia.
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Respondenci, którzy wybrali edukację w szkołach zawodowych szybko trafiali na rynek pracy, ale
zazwyczaj nie pracowali później w wyuczonym zawodzie. Ta sama zależność występowała wśród
niektórych absolwentów techników. Wybór liceum ogólnokształcącego oznaczał z kolej późniejsze
wejście na rynek pracy, ponieważ dla tej grupy badanych osób zazwyczaj naturalnym wyborem
było aplikowanie na studia. Determinowała to z jednej strony rodzina pochodzenia, zwłaszcza
w przypadku osób, których rodzice mieli wykształcenie średnie lub wyższe. Tacy respondenci
dorastali z przeświadczeniem, że kiedyś ukończą studia i u progu dorosłości to zamierzenie
automatycznie było włączane do ich planów życiowych. Z drugiej strony kolejny raz zaznaczał się
tu wpływ grupy rówieśniczej oraz, dodatkowo, dyskursu publicznego, dotyczącego dróg awansu
związanych z wykształceniem. Te dwa czynniki powodowały, że w wywiadach pojawiało się
stwierdzenie, że „wtedy wszyscy szli na studia”. Osoby z wyższym wykształceniem, podobnie jak
absolwenci zawodówek, zazwyczaj nie pracowały w wyuczonym zawodzie. Normą dla nich było
dokształcanie się, częste zmiany miejsc zamieszkania i zatrudnienia. Niezależnie zatem od rodzaju
wybranej szkoły i tego, czy wybór ten był zgodny z zainteresowaniami danej jednostki,
w biografiach badanych osób uwidacznia się indywidualizacja wynikająca ze sposobu działania
instytucji społecznych, o której będzie mowa w kolejnych podrozdziałach. Zdecydowanie
większy wpływ na przyszłość badanych jednostek niż wybór szkoły średniej miał kontekst rozwoju
ich dróg życiowych.
Czynniki wymienione powyżej w punktach 1-3, które można opisać jako zewnętrzne i niezależne
od poszczególnych jednostek, silnie wpływały na większość podejmowanych decyzji życiowych
związanych z osiąganiem celów szczegółowych. W zależności od rodzaju decyzji mogły one być
ułożone w różnych konfiguracjach, ale nie ulega wątpliwości, że zakres jednostkowej wolności
wyboru (rozumianej jako ilość dostępnych opcji wyboru w kluczowych momentach drogi życiowej)
zależał od jej bezpośredniego otoczenia społecznego. Zidentyfikowane czynniki w jednoznaczny
sposób odnoszą się do pojęć kapitałów społecznego, kulturowego i ekonomicznego (Coleman,
1988, s. 95-120; Sztompka, 2016, s. 285-295). Można też stwierdzić, że ilość dostępnych opcji
wyboru jest wskaźnikiem nierówności występujących pomiędzy jednostkami w drugiej
nowoczesności. Nierówności te są kolejnym argumentem przeciwko tezie o nieograniczonych
możliwościach jednostki w zakresie kształtowania swojej tożsamości i konstruowania
planów życiowych.
Moje badania pozwalają lepiej zrozumieć różnice pomiędzy awangardą indywidualizacji,
a przedstawicielami kręgów społecznych, których sposób życia jest rzekomo w mniejszym stopniu
odbiciem przemian toczących się w łonie nowoczesności. Do tej pierwszej grupy można zaliczyć
osoby, którym posiadane zasoby kapitału kulturowego, społecznego i ekonomicznego pozwalają
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w większym stopniu uwzględniać w kalkulacjach dotyczących kluczowych decyzji życiowych ich
preferencje i oczekiwania w zakresie stylu życia. Przykładowo, gdy można wybierać spośród wielu
ofert pracy, możliwe jest podejmowanie zatrudnienia w miejscu, które bardziej pasuje do
specyficznych zainteresowań danej jednostki. Podobna zasada dotyczy większości innych
kluczowych decyzji podejmowanych w życiu. Nie oznacza to, że indywidualizacja w wymiarze
kulturowym w ogóle nie wpływa na osoby nie zaliczające się do awangardy indywidualizacji10.
Przeciwnie, bardzo często podejmują oni wybory dyktowane własnym gustem, ale nie dotyczą one
kluczowych kwestii, które mają wpływ na przebieg drogi życiowej. Osoby takie mogą zdecydować
się na wykonanie tatuażu lub zrobić fryzurę przypominającą uczesanie znanej aktorki. Mogą być
fanami gier komputerowych lub poświęcać się kibicowaniu ulubionej drużynie. W przypadku
decyzji dotyczących miejsca pracy czy zamieszkania, wyboru wykształcenia czy sposobu
praktykowania samorozwoju ich możliwości wyboru są ograniczone, ponieważ determinuje je
sposób działania nowoczesnych instytucji, które generują nierówności. Obie wyróżnione grupy
osób żyją jednak w tym samym kontekście kulturowym rozumianym jako dominująca forma
uspołecznienia ludzkich działań. Sposób życia „młodych, wykształconych, z dużych miast” nie jest
zapowiedzią przyszłości, a ich styl życia nie ogarnie wszystkich warstw społecznych. Nie jest jednak
również prawdą, że modernizacja w nierównym stopniu dotyczy osób żyjących w różnych kręgach
społecznych. Indywidualizacja jest losem wszystkich jednostek żyjących w realiach drugiej
nowoczesności, ale powodowane przez nią nierówności powodują, że w zróżnicowany sposób
przejawia się ona w biografiach osób wywodzących się z różnych warstw społecznych. Co za tym
idzie, indywidualizacja w odmienny sposób wpływa na decyzje prokreacyjne podejmowane
przez jednostki, które zajmują różne miejsce w systemie stratyfikacji społecznej.

4.3.3. Wolność wyboru a pozytywne decyzje prokreacyjne
Podjęcie pozytywnej decyzji prokreacyjnej wymaga zazwyczaj wcześniejszego osiągnięcia celów
szczegółowych, które stawia sobie jednostka w czasie kolejnych aktualizacji planów życiowych. Jak
wykazałem powyżej, cele te związane są ze stabilizowaniem drogi życiowej, co powoduje, że
skupiają się wokół kilku głównych kwestii – miejsca zamieszkania, stabilnego źródła dochodów,
10

Zgadzam się z Giddensem, który również uważa, że indywidualizacja jest zjawiskiem dotyczącym
przedstawicieli wszystkich kategorii społecznych. Podważał on pogląd, że jedynie zamożne grupy czy klasy
mają możliwość podejmowania wyborów dotyczących stylów życia. W Nowoczesności i tożsamości pisał:
„Podziały klasowe i inne fundamentalne linie podziałów społecznych, jak te związane z płcią i etnicznością,
można częściowo zdefiniować w kategoriach nierównego dostępu do różnych form samorealizacji
i uzyskiwania nowych podstaw działania, które zostaną omówione. (…) Byłoby jednak poważnym błędem
uznanie zjawisk analizowanych w tej książce za ograniczone w swoim zasięgu do materialnie
uprzywilejowanych jednostek. >>Styl życia<< odnosi się również do decyzji i sposobów działania
podejmowanych w warunkach poważnych ograniczeń materialnych. Takie style życia mogą również
obejmować bardziej lub mniej świadome odrzucenie szeroko rozpowszechnionych sposobów zachowania
i stylów konsumpcji” (Giddens, 2007a, s. 9-10).
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porządkowania spraw w intymnej sferze życia. Ilość kierunków rozwoju drogi życiowej, spośród
których wybierają poszczególne jednostki jest zróżnicowana i zależy od kontekstu, w którym
rozwija się dana biografia. Może wydawać się, że im większa wolność wyboru, tym jednostce
łatwiej jest realizować cele związane z prokreacją, ponieważ mniej wysiłku kosztuje ją osiąganie
kolejnych celów szczegółowych, co powoduje, że kolejne projekty życiowe mogą być zamykane
szybciej. Wyniki przeprowadzonej analizy dowodzą jednak, że zależność pomiędzy ilością
posiadanych opcji wyboru w kluczowych momentach drogi życiowej, a rodzicielstwem nie jest tak
prosta. Można ją lepiej zrozumieć odnosząc się do przykładu opowieści o życiu przekazanej
mi przez Karolinę.
Droga życiowa tej respondentki różni się od historii żyć większości pozostałych osób biorących
udział w badaniu. W wielu momentach swojego życia miała ona realną możliwość podejmowania
wyborów spośród kilku dostępnych, równorzędnych opcji. Można zatem powiedzieć, że Karolina
miała stosunkowo duże możliwości w zakresie aktywnego konstruowania swojej biografii. Nie
oznacza to, że jej życie przebiegało według ściśle ułożonego i krok po kroku wdrażanego planu.
Przeciwnie, wiele razy aktualizowała ona swoje zamierzenia. Analizując jej opowieść o życiu widać
jednak, że na ogólny kierunek jej drogi życiowej miały wpływ procesy konstruowania tożsamości
przebiegające według logiki indywidualizacji kulturowej. Innymi słowy, na kształt drogi życiowej
tej respondentki bardzo duży wpływ miały jej zainteresowania oraz dążenie do samorozwoju.
Karolina od zawsze uważała, że ma artystyczną naturę i przekonanie to znajduje odzwierciedlenie
w jej wyborach życiowych. We wczesnej młodości kobieta wybrała ścieżkę edukacji związaną
z kierunkami artystycznymi i humanistycznymi, a następnie starała się pracować w miejscach
wymagających kompetencji i wiedzy w obszarach kultury, historii, sztuki. Respondentka
relacjonowała, że wybór klasy o pewnym szczególnym profilu w szkole średniej był jedynym
momentem, w którym próbowała swoje wybory życiowe podejmować pod kątem przyszłego
poszukiwania pracy. Kobieta poszła co prawda do wymarzonego technikum dla artystów, ale
wybrała profil o nowocześnie brzmiącej nazwie, który nie był do końca zgodny z jej
zainteresowaniami. Okres nauki w szkole średniej wspomina bardzo dobrze, ale do dziś jest
niezadowolona z tamtego wyboru. Od tego czasu starała się w jak największym stopniu „być
w zgodzie ze sobą”. W ostatnich latach Karolina podjęła studia podyplomowe. Było to w okresie,
w którym miała problemy ze znalezieniem pracy. Studia miały być dla niej sposobem na
pożyteczne spędzanie czasu. Kobieta wybrała jednak mało praktyczny pod względem wymogów
rynku pracy kierunek i nie oszukiwała się, że dzięki dodatkowym studiom znajdzie zatrudnienie.
Chciała po prostu wykorzystać moment, w którym miała więcej wolnego czasu, żeby zrobić coś dla
siebie. Fakt, że samorozwój jest dla tej respondentki ważny obrazuje np. to, ile wysiłków
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zainwestowała w swoją edukację. Zwraca uwagę fakt, że dla Karoliny edukacja nie jest jedynie
środkiem do osiągnięcia celu, np. zdobycia dobrej pracy i pozyskania pieniędzy potrzebnych do
utrzymania, ale stanowi ona jeden z jej ogólnych celów życiowych.
Karolina od najmłodszych lat mogła liczyć na wsparcie rodziców, którzy wspomagali ją w rozwoju
jej pasji. Wsparcie to powodowało, że w większości kluczowych momentów swojego życia
dysponowała stosunkowo dużą swobodą wyboru kierunku rozwoju jej drogi życiowej.
Respondentka korzysta z tego do dziś i nadal stara się podejmować strategiczne decyzje, które
będą w zgodzie z jej zainteresowaniami i preferencjami.
Karolina już we wczesnym dzieciństwie poświęcała swojemu artystycznemu hobby dużo czasu.
Dostrzegła to jej matka i postanowiła zapisać ją na pozalekcyjne zajęcia artystyczne w prywatnej
szkole. Kobieta uczęszczała na nie przez wiele lat, co wpłynęło na pierwszą z istotnych
i samodzielnie podjętych przez nią decyzji – wybór szkoły średniej. Respondentka zdecydowała się
na szkołę artystyczną, do której wybierało się również większość jej znajomych z zajęć
pozalekcyjnych. Co więcej, umiejętności, które nabyła w ich czasie zapewniały jej znaczną
przewagę nad większością innych kandydatów. Karolina urodziła się w „roczniku wyżowym”.
Osoby urodzone w tym roku w swoich opowieściach o życiu podkreślały fakt, że ze względu na
dużą liczbę rówieśników musieli stawić czoła silnej konkurencji na każdym kolejnym etapie życia.
Ta respondentka, dzięki poczynionej w dzieciństwie inwestycji w jej pasję była pewna, że wrota
wymarzonego technikum stoją dla niej otworem. Jak pokazały dalsze jej losy, przewidywania te
w pełni potwierdziły się.
Karolina nie przypomina sobie, by kiedykolwiek rozważała kwestię pójścia na studia. To, że musi
zdobyć wyższe wykształcenie było dla niej tak oczywiste, że nawet nie próbowała konstruować
alternatywnych scenariuszy i prowadzić w tym zakresie jakichkolwiek kalkulacji. Przekonanie to
wynikało zapewne z jej osobistych ambicji i wiary we własne możliwości, które znajdowały
potwierdzenie w komunikatach wysyłanych przez bliskich od jej najmłodszych lat. Z drugiej strony,
kobieta wspomina, że w czasach, gdy kończyła szkołę średnią, wszyscy szli na studia. Był to
oczywisty sposób rozwoju drogi życiowej dla młodych osób wywodzących się z jej środowiska.
Bardzo podobne stwierdzenia padały z ust innych respondentów, którzy zdawali maturę
w pierwszych latach XXI wieku, o czym była już mowa powyżej.
Ukończenie przez Karolinę szkoły średniej zbiegło się w czasie z niewielkimi problemami
finansowymi jej rodziców. Kobieta planowała rozpocząć studia na uczelni artystycznej, w którymś
z największych ośrodków akademickich w kraju. Brak środków zmusił ją jednak do pozostania
w rodzinnymi mieście i aplikowania na studia związane ze sztuką na lokalnej uczelni. Karolina
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uzgodniła z rodzicami, że gdy tylko sytuacja finansowa się poprawi, to pomogą jej w przenosinach
na bardziej prestiżową uczelnię. Ostatecznie jednak respondentka wykazała się dużą
konsekwencją i skończyła pięcioletnie studia dzienne w rodzinnym mieście, mimo iż bardzo szybko
doszła do wniosku, że znajduje się w miejscu, które nie zapewnia jej optymalnych możliwości
rozwoju. Jednocześnie nie porzuciła planu przenosin. Po drugim roku studiów stacjonarnych, gdy
rodzice odzyskali stabilność finansową, rozpoczęła dodatkowo studia zaoczne na prestiżowej
uczelni. Oczywiście wybrała kierunek zgodny ze swoimi zainteresowaniami i te nowe studia
w końcu dały jej poczucie, że znajduje się we właściwym miejscu. Karolina postanowiła odłożyć
przeprowadzkę do dużego miasta do czasu zakończenia studiów stacjonarnych w rodzinnej
miejscowości. Przeprowadzka ta była skrupulatnie przygotowywana, dzięki czemu kobieta mogła
dosłownie na następny dzień po odebraniu dyplomu przenieść się w nowe miejsce. W dużym
ośrodku akademickim respondentka podejmowała od czasu do czasu prace dorywcze, ale głównie
skupiała się na edukacji. Przeniosła się tu wraz ze swoim partnerem, który zapewniał jej wsparcie,
także finansowe.
Znajomości zawarte na studiach zaocznych zaowocowały pierwszą stałą pracą Karoliny. Została,
co prawda, zatrudniona „na czarno”, ale jednocześnie zyskała możliwość wykonywania zajęcia
bardzo blisko związanego z jej drugim kierunkiem studiów. Co więcej, była to praca, którą mogła
wykonywać wraz ze znajomymi osobami. Pomimo tego, że nie była związana stałą umową, kobieta
przepracowała tu aż pięć lat. Pracę utraciła w związku z ustaniem publicznych zamówień, co
pozbawiło podstaw bytu firmę, w której pracowała. Karolina weszła w okres bezrobocia. Gdyby
zależało jej na szybkim znalezieniu zatrudnienia, to w wielkim mieście, w którym mieszkała,
mogłaby to osiągnąć z łatwością. Kobieta była jednak pewna, że nie chce podejmować się zajęcia
niezgodnego z jej zainteresowaniami. Szczęśliwie, sytuacja życiowa nie zmuszała jej do
poszukiwania środków do przeżycia za wszelką cenę. Jej przedłużające się poszukiwania
interesującej pracy zakończyły się w momencie, gdy Urząd Pracy zaproponował jej staż w instytucji
kulturalnej. Kobieta z radością przystała na tę propozycję, która była jak najbardziej zgodna z jej
zainteresowaniami. Po zakończeniu stażu nadal współpracowała z tą instytucją, także wykonując
pracę zdalną. W tym momencie nastąpił jeden z największych przewrotów w jej życiu - jej partner
zdecydował się na powrót do rodzinnego miasta. Karolinie trudno się było z tym pogodzić i przez
pewien czas para spotykała się tylko w weekendy, ponieważ ona została w dużym ośrodku
akademickim. Po kilku miesiącach kobieta jednak zmieniła zdanie i również przeprowadziła się
z powrotem do rodzinnej miejscowości. Jak mówiła, bycie w związku oznacza „bycie szczęśliwym
we dwoje” i dlatego zgodziła się podporządkować decyzji partnera, który nie lubił mieszkania
w wielkim mieście. Można także zastanawiać się czy pewnego wpływu na jej wybór nie
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miały problemy z samodzielnym utrzymaniem się, ale respondentka nie odniosła się do tego
w czasie wywiadu.
Karolina wprowadziła się do swoich rodziców. Podobnie uczynił wcześniej jej partner. Para była
razem, ale w okresie przejściowym po przeprowadzce do rodzinnego miasta mieszkała osobno.
W tym czasie partnerzy gromadzili oszczędności nosząc się z zamiarem zakupu własnego
mieszkania. Po przeprowadzce Karolina jeszcze przez pewien czas współpracowała zdalnie
z instytucją kultury z wielkiego miasta. Po ustaniu tej współpracy kobieta weszła w drugi okres
pozostawania bez zatrudnienia. Jak wspomina, jej rodzinne miasto nie oferowało miejsc pracy
zgodnych z jej zainteresowaniami, wykształceniem i kompetencjami. Kobieta znalazła jednak
sposób na bezczynność – zapisała się na studia podyplomowe, które pozwoliły jej na dalsze
rozwijanie własnych zainteresowań. Jak zostało wspomniane powyżej, Karolina nie zakładała, że
dodatkowe studia w jakikolwiek sposób pomogą jej w znalezieniu pracy w rodzinnym mieście.
Pomimo stosunkowo dużej liczby ludności jest ono jednak prowincjonalne i nie oferowało kobiecie
oczekiwanych przez nią możliwości rozwoju.
Ostanie miesiące przed przeprowadzaniem wywiadu przyniosły duże zmiany w życiu Karoliny.
Kobieta znów była na stażu w publicznej instytucji, ale tym razem wykonywała pracę całkowicie
niezgodną ze swoimi preferencjami. Jak mówiła respondentka, było to dla niej zupełnie nowe
doświadczenie, a „praca ta odebrała jej całe życie”. Po niemal dziesięciu latach od skończenia
pierwszych studiów zaczęła po raz pierwszy odczuwać nacisk ze strony otoczenia, by podjąć
zatrudnienie i zacząć zarabiać na siebie. Zbiegło się to w czasie z zakupem przez nią i jej partnera
własnego mieszkania, co także wiązało się z potrzebą wygenerowania dodatkowych środków
finansowych. Karolina uważała jednak, że eksperyment z pracą w miejscu, które jej się zupełnie
nie podoba, zakończył się porażką. Była pewna, że po zakończeniu obecnego stażu nie przepracuje
w zatrudniającej ją instytucji ani jednej kolejnej godziny więcej. Nie wykluczała jednak, że tym
razem zamiast decydować się na długotrwałe bezrobocie, przyjmie nawet taką pracę, która nie
będzie całkowicie zgodna z jej wykształceniem i ambicjami. Z drugiej strony, kobieta miała też inne
plany, związane z dalszym kształceniem i poszukiwaniem pracy bardziej zgodnej z jej „naturą”.
W momencie przeprowadzania wywiadu nie było jednak wiadomo, czy wygra pragmatyczne
myślenie, czy jednak owa „artystyczna natura”.
Porównując drogę życiową Karoliny z losami innych respondentów, widoczne staje się, że
zdecydowanie dłużej niż większość z nich, mogła pozwolić sobie na odkładanie strategicznych
decyzji lub podejmowanie ich w zgodzie z własnymi preferencjami. Wielu respondentów już na
etapie wyboru szkoły średniej musiało porzucić marzenia o kształceniu się w interesującym ich
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kierunku. Inni zrezygnowali z dążenia do samorozwoju pod wpływem narodzin nieplanowanego
dziecka. Wiele badanych osób nie miało czasu, by zastanawiać się nad swoimi zainteresowaniami,
czy też zajmować się swoim hobby, ponieważ ich codzienność podporządkowana jest pracy
zawodowej i wykonywaniu obowiązków domowych. Konieczność zdobywania środków
potrzebnych do przeżycia powodowała, że zgodność proponowanej im pracy z ich
zainteresowaniami nie była najważniejszym kryterium, którym kierowali się podejmując decyzję
o jej przyjęciu bądź odrzuceniu.
Interesującą kwestią są odpowiedzi na pytania, dlaczego Karolina miała większe niż inni
respondenci możliwości podporządkowywania swojej biografii własnym zainteresowaniom oraz
dlaczego nie wybrała drogi życiowej związanej z rodzicielstwem. Analiza jej opowieści o życiu
wskazuje wprost na kontekst, w jakim jest ona rozwijana. Karolina pochodzi z dość dużego miasta,
w którym mogła znaleźć szkołę średnią oferującą edukację zgodną z jej zainteresowaniami.
Kłopoty finansowe rodziców nie oznaczały dla niej całkowitej rezygnacji z wyższego wykształcenia,
ponieważ mimo wszystko mogła je zdobyć pozostając w domu rodzinnym. Kapitał kulturowy jej
rodziny pozwolił jej na wyrobienie w sobie i rozwijanie dość elitarnych zainteresowań. Ten sam
czynnik powodował także, że respondentka dobrze radziła sobie z nauką w szkole. Podobnie, jak
rodzice innych respondentów, jej mama i tata ciężko pracowali, ale w ich przypadku praca ta
pozwalała zapewnić córce wysoki poziom życia, w tym między innymi opłacenie zajęć
pozalekcyjnych. Mogli także udzielać jej wsparcia w czasie edukacji na poziomie wyższym oraz po
zakończeniu studiów.
Konsekwentne kierowanie się w wyborach życiowych zasadą pozostawania w zgodzie z sobą,
doprowadziło do tego, że sytuacja życiowa Karoliny w chwili przeprowadzania wywiadu była dość
niestabilna. Niestabilność ta związana była jednak z tym, że nie można było w tamtej chwili
przesądzić, w jakim kierunku będzie rozwijała się jej biografia. Jest to zupełnie inny rodzaj
niestabilności niż w przypadku osób, które nie mają kontroli nad swoim życiem ze względu na zbyt
duże obciążenie pracą, brak środków do życia związany z niestabilnym zatrudnieniem lub częste
przeprowadzki.
W przypadku większości badanych osób, „tradycyjna” rodzina była punktem odniesienia ich
planów życiowych. Założenie rodziny nie było jednak ich jedynym ogólnym celem życiowym.
Oczywiste jest, że większość osób u progu dorosłego życia marzy o karierze, dobrze płatnej pracy,
pięknym domu, rozwijaniu własnych zainteresowań itd. W przypadku wielu respondentów te cele
traciły na znaczeniu wraz z kolejnymi aktualizacjami planów życiowych. Bardzo często młodzi
ludzie byli wówczas stawiani w sytuacji wybierania spośród ograniczonego zestawu opcji, z których
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żadne nie były zgodne z ich preferencjami. W swoich kalkulacjach nie mogli uwzględniać
oczekiwań związanych ze stylem życia. Inaczej było w przypadku kategorii respondentów
charakteryzowanej tu na przykładzie Karoliny. Gdyby ta respondentka chciała wybrać drogę
życiową związaną z rodzicielstwem, to mimo pewnych problemów zdrowotnych, na które się
uskarżała, udałoby jej się założyć rodzinę. Wizja bycia matką traciła jednak na atrakcyjności
w zestawieniu z innymi dostępnymi jej opcjami, które pobudzały ambicje kobiety i prowadziły do
formułowania kolejnych planów życiowych. Spośród wielu dostępnych wyborów te związane
z rozwojem zainteresowań wydawały jej się jednak najbardziej racjonalne.
Posiadanie szerokiego zakresu wolności wyboru w kluczowych momentach życia wcale nie
uprawdopodabnia pozytywnej decyzji prokreacyjnej. Przeciwnie, więcej możliwości wyboru
powoduje, że prowadzone przez jednostkę kalkulacje są bardziej złożone, a ich wynik mniej
pewny. Jest to oczywisty wpływ indywidualizacji kulturowej i przemian w sferze wartości. Rodzina
„tradycyjna” nadal silnie wpływa na plany odnośnie przyszłości, ale coraz częściej musi ona
rywalizować z innymi celami życiowymi. Osobom, które mogą „realizować siebie” trudno jest
podjąć pozytywną decyzję prokreacyjną. Przypadek Karoliny pokazuje, że podążanie za własnymi
preferencjami może destabilizować drogę życiową. Osoby wywodzące się z bardziej
uprzywilejowanych
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ukierunkowujących ich biografie. Samorozwój jest projektem życiowym, który nie ma jasno
sprecyzowanego momentu jego zakończenia, co destabilizuje drogę życiową. Sprzyja to
odkładaniu prokreacji na później bądź całkowitej rezygnacji z niej.
Wolność wybierania utrudnia zatem osobom z warstw uprzywilejowanych podejmowanie
pozytywnych decyzji prokreacyjnych. Sytuacja osób, które prowadzą swoje kalkulacje w oparciu
o mniejszą ilość dostępnych opcji rozwijania drogi życiowej wcale nie jest w tym względzie
prostsza. Można zakładać, że skoro nie mogą one podporządkować życia idei samorozwoju
i wybierać zgodnie ze swoim gustem i preferencjami, to założenie rodziny jest dla nich bardziej
atrakcyjną ścieżką kariery życiowej. Jest tak w istocie w wielu przypadkach. Nie można jednak
zapominać, że także osoby wywodzące się z mniej uprzywilejowanych warstw społecznych
zobowiązane są prowadzić kalkulacje i podejmować strategiczne decyzje. O ile osoby, które
dysponują licznymi możliwościami wyboru mogą w dość łatwy sposób realizować swoje cele
szczegółowe, o tyle osoby, których warunki życia są trudniejsze, muszą zdecydowanie więcej czasu
poświęcić na zamykanie kolejnych projektów życiowych i stabilizowanie biografii. W takich
warunkach kalkulacje prowadzone przez jednostki wywodzące się z mniej uprzywilejowanych
warstw nie mogą prowadzić do podejmowania pozytywnych decyzji prokreacyjnych. Dobrze
obrazuje to zaprezentowany wcześniej przykład Juliusza.

177

Jak stwierdziłem powyżej, największą przeszkodą w podejmowaniu pozytywnych decyzji
prokreacyjnych jest destabilizacja drogi życiowej. Jest ona wspólnym doświadczeniem większości
młodych ludzi, niezależnie od tego, z jakiej warstwy społecznej się wywodzą i jaką wolnością
wyboru dysponują. Związek pomiędzy wolnością wyboru a pozytywnymi decyzjami
prokreacyjnymi jest paradoksalny – niezależnie od szerokości posiadanego zestawu opcji
rozwoju drogi życiowej jednostka motywowana jest do tego, by odkładać rodzicielstwo.
Kontekst kulturowy drugiej nowoczesności jest niekompatybilny z prokreacją. Indywidualizacja,
która wymusza na jednostkach podejmowanie decyzji życiowych nie tworzy dla nich warunków,
w których pozytywne decyzje prokreacyjne są czymś oczywistym i pożądanym. Jest to głęboka
przyczyna obserwowanego od lat spadku wartości wskaźnika dzietności. W kolejnym podrozdziale
uwaga zostanie skupiona na efektach działania instytucji społecznych drugiej nowoczesności,
które tworzą bezpośredni kontekst rozwoju dróg życiowych młodych Polek i młodych Polaków.

4.4. Decyzje prokreacyjne w warunkach indywidualizującego oddziaływania
instytucji społecznych
Przed przystąpieniem do dalszego opisu społecznych uwarunkowań decyzji dotyczących
rodzicielstwa krótko podsumuję wyniki analizy zaprezentowane w pierwszych trzech częściach
tego rozdziału. Na decyzje podejmowane przez jednostki w kluczowych momentach życia mogą
wpływać ich indywidualne preferencje odnośnie stylu życia oraz oczekiwania związane
z samorozwojem i prowadzeniem interesującego życia. Nie można jednak stwierdzić, że jednostki
podejmują swoje decyzje całkowicie niezależnie, w oderwaniu od kontekstu kulturowego,
w którym żyją. Duży wpływ na określanie ogólnych celów życiowych ma konstrukt „tradycyjnej”
rodziny. Co prawda, ze względu na zmiany dominującej formy uspołecznienia nie można dziś już
mówić o tradycji, jako czynniku, który standaryzuje ludzkie biografie, ale wizja pierwszonowoczesnej rodziny, „normalnej i naturalnej”, nadal jest punktem odniesienia dla młodych ludzi.
Podobnie, znaczenia przypisywane pojęciom „samorozwój” czy „interesujące życie” również
należy traktować jako społeczne konstrukty, a więc w specyficzny sposób zewnętrzne wobec
jednostki. Pojęcie „decyzji prokreacyjnej” zakłada, że jednostki prowadzą kalkulacje pozwalające
im na podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących rodzicielstwa. Uzależnia to podejmowanie
pozytywnych decyzji prokreacyjnych od osiągania celów szczegółowych, których realizacja
umożliwia ustabilizowanie sytuacji życiowej. Między jednostkami w drugiej nowoczesności
występują nierówności, które można opisać przy użyciu pojęć kapitału społecznego, kulturowego
i ekonomicznego. Wskaźnikiem tych nierówności jest zróżnicowana liczba opcji wyboru kierunków
rozwoju drogi życiowej, jakimi dysponują jednostki wywodzące się z różnych kręgów społecznych.
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Głównym celem zrealizowanych przeze mnie badań była identyfikacja zewnętrznych,
ponadjednostkowych czynników wpływających na podejmowane przez młodych Polaków decyzje
odnośnie rodzicielstwa. Na wstępnym etapie prac czynniki te podzieliłem na dwie grupy:
kulturowe (przemiany w zakresie systemów wartości, upowszechnianie się kultury
indywidualizmu, detradycjonalizacja) i społeczne (rozumiane jako efekty działania instytucji
społecznych). Te dwie grupy czynników można powiązać z wyróżnionymi w rozdziale 2 wymiarami
indywidualizacji o analogicznych nazwach. Od samego początku te rozróżnienia były traktowane
przeze mnie jedynie jako zabiegi analityczne. Oczywiste jest, że tak jak indywidualizacja
w wymiarze społecznym i kulturowym jest powiązana z upowszechnianiem się nowej
formy uspołecznienia,
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prokreacyjne są elementem tych samych przemian kontekstu kulturowego. Zaprezentowany
w rozdziale 1 przegląd literatury przedmiotu wskazuje, że dotychczasowe jakościowe analizy
przemian w zakresie prokreacji skupiały się głównie na problemach związanych z indywidualizacją
w wymiarze kulturowym. Duży wpływ na dyskurs dotyczący transformacji życia rodzinnego
i prokreacji mają poglądy autorów, którzy eksplorują jednostkowy wymiar indywidualizacji,
przypisując egoistycznym młodym ludziom „winę” za spadającą wartość wskaźnika dzietności. Nie
może to dziwić w sytuacji utrzymującego się nadal silnego oddziaływania konstruktu „tradycyjnej”
rodziny na jednostkowe biografie. Opisywane tu badania są istotnym uzupełnieniem tych analiz.
Zastosowana technika badawcza pozwoliła skoncentrować uwagę na standaryzującym wpływie,
jaki na decyzje podejmowane przez jednostki wywierają instytucje społeczne. W kolejnych
częściach tego podrozdziału zwrócę uwagę na trzy najbardziej istotne obszary tego oddziaływania:
rynek pracy, państwo narodowe oraz sieci wsparcia w ramach grup rodzinnych i grup
rówieśniczych. Na zakończenie rozdziału 4 uzupełnione zostaną wcześniejsze twierdzenia
dotyczące kalkulacji prowadzonych przez jednostki w kluczowych momentach ich dróg życiowych.

4.4.1. Rynek pracy jako główna instytucja generująca impulsy indywidualizacyjne
Rynek pracy jest instytucją, której oddziaływanie omawiane jest praktycznie we wszystkich
pracach dotyczących przemian nowoczesności. Urlich Beck ujmował go jako nowoczesny
wynalazek, który generuje impulsy indywidualizacyjne transformujące więzi społeczne (Beck,
2002, s. 112). Indywidualizująca siła rynku pracy nie zmalała wraz z wyłonieniem się drugiej
nowoczesności. Regulowana przez nowoczesne instytucje sfera pracy jest koniecznym
i pierwszoplanowym wymiarem analizy jednostkowych kalkulacji prowadzonych w czasie
kolejnych aktualizacji planów życiowych. Przemiany w sferze pracy generują obecnie olbrzymią
niepewność, która destabilizuje jednostkowe biografie (por. Bauman, 2008, s. 35). Dla większości
młodych ludzi funkcjonowanie na rynku pracy jest sposobem na zdobycie środków
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umożliwiających osiąganie szczegółowych i ogólnych celów i tym samym realizację kolejnych
wersji zaktualizowanych planów życiowych. Jednocześnie wydarzenia zachodzące w wymiarze
drogi życiowej związanym z pracą są bardzo często czynnikiem zmuszającym jednostki do
odkładania zamierzeń w innych sferach życia. To kolejny paradoks drugiej nowoczesności, który
udało się zidentyfikować dzięki analizie dróg życiowych młodych Polek i Polaków.
Publicyści i niektórzy naukowcy podejmujący problematykę przemian życia rodzinnego, często
dowodzą w swych tekstach, że młodzi ludzie w Polsce i w krajach zachodnich stawiają na rozwój
kariery zawodowej, co odbywa się kosztem realizacji ich zamierzeń prokreacyjnych. Czynnikiem,
który według tych autorów ma w szczególnie destruktywny sposób wpływać na życie rodzinne jest
zaangażowanie kobiet w pracę zawodową (np. Wróblewska, 2011, s. 19). Projekty badawcze
dotyczące bezdzietności bardzo często skupiają się na doświadczeniach kobiet nie będących
matkami (np. Gillespie, 2003; Martin i Kendig, 2012; Morell, 1993; Rowland, 2007), (por. Pawelec,
2007, s. 9-10; Terry i Braun, 2012, s. 208). Wyniki analizy biografii moich respondentów
zdecydowanie potwierdzają tezę, że decyzje prokreacyjne są zagadnieniem, które dotyczy
zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Przemiany rynku pracy w drugiej nowoczesności nie są
ograniczone do upowszechnienia się aktywności zawodowej kobiet, a ich indywidualizujący
wpływ widoczny jest w biografiach przedstawicieli obu płci.
Kariera zawodowa jest w ostatnich dziesięcioleciach pojęciem wszechobecnym w sferze
publicznej. Celem edukacji w szkołach jest zwiększenie szans młodych ludzi na znalezienie pracy.
Ma się ono dokonać dzięki dostosowywaniu programów nauczania do wymogów rynku.
Perspektywy przyszłej kariery zawodowej należy zacząć rozważać jak najwcześniej. Młodzi ludzie
na jak najwcześniejszych etapach edukacji powinni wybierać te kierunki kształcenia, które mogą
zapewnić im powodzenie na rynku pracy. O karierze można zacząć myśleć jeszcze przed
opuszczeniem szkoły podstawowej czy gimnazjum. Warto w dzieciństwie inwestować w kursy
i zajęcia dodatkowe, które ułatwią późniejsze funkcjonowanie na rynku pracy. Eksperci do spraw
gospodarki i zatrudnienia, których opinie przekazywane są młodym ludziom między innymi za
pomocą mediów, uczulają ich na fakt, że podjęta w dzieciństwie i wczesnej młodości edukacja jest
tylko wstępem do dalszego kształcenia. Funkcjonowanie na rynku pracy będzie wymagało
wielokrotnego przekwalifikowywania się oraz wielokrotnej zmiany miejsca pracy. Młodzi ludzie
powinni być zatem mobilni i przenosić się z miejsca na miejsce podążając za wolnymi miejscami
pracy. Eksperci z zadziwieniem przyjmują fakt, że tak wielu młodych Polaków decyduje się na
zakup własnego mieszkania, mimo iż bardziej racjonalnym wyborem byłby jego wynajem, który
umożliwia szybką przeprowadzkę.

180

Tego typu komunikaty nie składają się na obraz rynku pracy, jako przestrzeni, w której jednostki
mogą podejmować całkowicie samodzielne decyzje. Pracownicy muszą dostosować się do
wymogów rynku i są osobiście za to odpowiedzialni. Zakres jednostkowej decyzji sprowadza się
zatem tak naprawdę do wyboru sposobu, w jaki zostaną spełnione oczekiwania wobec jednostek
zdefiniowane przez siły działające na rynku. Osobista odpowiedzialność za podejmowane decyzje
przejawia się w tym, że niepowodzenie na rynku pracy może być zawsze interpretowane jako
konsekwencja niewystarczających wysiłków, jakie dana osoba podjęła by im sprostać.
Dostosowanie się do wymogów rynku pracy powinno zaś teoretycznie zaowocować nagrodą
w postaci kariery zawodowej.
Posługując się przykładem „kariery zawodowej” można łatwo uchwycić istotę indywidualizacji
oraz standaryzacji biografii w drugiej nowoczesności. Jednostki mogą podejmować samodzielnie
pewne decyzje - możliwy jest na przykład wybór kierunku kształcenia. Jak wykazałem to w części
4.3. każdy taki „samodzielny” wybór jest jednak ograniczony przez czynniki zewnętrzne, a ludzie
doświadczają dużych nierówności w zakresie posiadanej wolności wyboru. Nawet jeśli założymy,
że wszystkie jednostki mają jednakowe możliwości decydowania o swojej karierze zawodowej, to
ich decyzje i tak są ograniczone przez „wymogi rynku pracy”. Indywidualizacja oznacza, że
jednostka jest indywidualnie odpowiedzialna za dostosowanie się do wymogów określanych przez
instytucje społeczne. Mamy tu zatem do czynienia ze standaryzacją biografii, ponieważ owe
wymogi oraz dostępny zakres wyborów życiowych są wspólne dla dużych zbiorowości ludzkich
składających się na kręgi, czy też poszczególne warstwy społeczeństwa drugiej nowoczesności.
Problematyka kariery zawodowej była jednym z głównych wymiarów prowadzonej przeze mnie
analizy. Wynikało to z faktu, że wydarzenia we wszystkich sferach życia respondentów były blisko
związane z wydarzeniami w sferze pracy. Zastosowany sposób graficznego porządkowania
analizowanych danych pozwalał wręcz w naoczny sposób przekonać się, jak często wydarzenia
zachodzące z wymiarze drogi życiowej związanym z funkcjonowaniem na rynku pracy kolidowały
z wydarzeniami w innych jej sferach. Tego typu kolizje wymagały od jednostek podjęcia
strategicznych decyzji dotyczących podjęcia lub zaniechania działań w którymś z zachodzących na
siebie wymiarów życia. Badane osoby radziły sobie z tym na dwa sposoby. Zdarzało się, że plany
w sferze zawodowej były podporządkowane innym wymiarom życia, np. życiu rodzinnemu lub
samorozwojowi jednostki. Tego typu zależność można było zaobserwować zwłaszcza
w biografiach osób, które zaliczały się do awangardy indywidualizacji. Zdecydowanej częściej drogi
życiowe respondentów wskazywały jednak na zależność drugiego typu: podporządkowywanie
kluczowych wydarzeń w różnych sferach życia wymogom, jakie przed daną jednostką stawiał rynek
pracy. W pierwszej kolejności skupię się na omówieniu tej drugiej sytuacji.
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Celem jednej z przeprowadzonych przeze mnie analiz było stwierdzenie czy respondenci lub osoby
z ich otoczenia rozwijają karierę zawodową. Definiowałem ją jako zbiór wydarzeń obejmujący
podnoszenie swoich kompetencji, zyskiwanie coraz bardziej odpowiedzialnych stanowisk pracy,
osiąganie wyższych zarobków i prestiżu. Zakładałem także, że z „robieniem kariery zawodowej”
mamy do czynienia wtedy, gdy te wydarzenia są przynajmniej w niewielkim stopniu efektem
decyzji i działań podjętych przez badane osoby. Szczególnie interesował mnie przebieg karier
zawodowych kobiet. Panie stanowiły jednak tylko połowę z dwudziestu osób bezpośrednio
biorących udział w badaniu i była to zbyt mała próba, by możliwe było wysycenie kategorii
analitycznych. Z tego względu podjąłem decyzję o zwiększeniu liczby badanych przypadków
poprzez uwzględnienie w analizie informacji o kobietach z otoczenia moich respondentów.
Jak zwracałem uwagę we wcześniejszej części tego rozdziału, opowieści o życiu dostarczają
cennych informacji nie tylko o ich autorach, ale także o osobach z ich otoczenia. Z tego względu
mogłem w analizie uwzględnić sytuację zawodową partnerek, sióstr czy też matek respondentów.
Dane te zostały zebrane w Tabeli 3.8. Zwiększenie liczby badanych przypadków pozwoliło na
poprawne przeprowadzenie analizy jakościowej, ale jej wyniki nie uprawniają oczywiście do
daleko idących generalizacji i stawiania wniosków o charakterze ilościowym. Z drugiej jednak
strony, przeprowadzona analiza jakościowa pozwoliła na zebranie bardzo szczegółowych danych
odnośnie tego, jak wyglądają relacje pomiędzy wydarzeniami zachodzącymi w różnych sferach
życia badanych osób. Dobór zróżnicowanych przypadków pozwolił na opis szerszych zjawisk
społecznych, które powinny znajdować odbicie w biografiach znacznej części kategorii społecznej
definiowanej tu jako „młode Polki i młodzi Polacy”.
Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że „robienie kariery zawodowej” jest nowoczesnym
ideałem i wzorcem, który może być w pełni realizowany tylko przez stosunkowo nieliczne osoby
zaliczane do kategorii młodych Polek. Po pierwsze należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku
badanych kobiet, podjęcie pracy nie było zazwyczaj wolnym wyborem, ale przymusem
ekonomicznym wynikającym z konieczności zdobycia środków potrzebnych do przeżycia.
Pomijając przypadki z grupy kobiet należących do awangardy indywidualizacji, realne decyzje,
jakie musiały podejmować te młode kobiety nie miały postaci alternatywy „rozwój kariery
zawodowej vs rozwój życia rodzinnego”. Prowadzone przez nie kalkulacje dotyczyły raczej tego,
jak ułożyć swoje aktywności w ramach rodzinnego, intymnego i towarzyskiego wymiaru życia tak,
by nie kolidowały one z obowiązkami wynikającymi z pracy i pozwoliły dostosować się do
„wymogów rynku”. Nie oznacza to oczywiście, że kobiety nie posiadają ambicji zawodowych, które
chcą realizować. Dla wielu z nich jest to jednak po prostu niemożliwe. Prace, wykonywane przez
badane kobiety bardzo rzadko oferowały możliwość „robienia kariery zawodowej”. Wydaje się
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wątpliwe, by w realiach drugiej nowoczesności mógł funkcjonować rynek pracy złożony z samych
specjalistów i specjalistek, którzy rozwijają i pogłębiają swoją wiedzę prowadząc do dalszej
specjalizacji zapewniającej im kolejne możliwości awansu zawodowego i społecznego. Nie
przesądzając tej kwestii, należy stwierdzić, że z analizy dróg życiowych moich respondentów
i respondentek jednoznacznie wynika, że takich możliwości awansu dla każdego nie oferuje
z pewnością ani rynek pracy w Polsce ani w Unii Europejskiej.
Wpływ, jaki rzekomo ma wywierać na prokreację praca kobiet spowodował, że w pierwszym
etapie analizy skupiłem uwagę na sytuacji zawodowej badanych pań. Dalsze analizy wykazały
jednak, że płeć nie jest zmienną różnicującą wpływ, jaki rynek pracy wywiera na drogi życiowe
młodych ludzi. Mężczyźni podlegają wymogom rynku pracy w takim samym stopniu, jak kobiety.
Ich kalkulacje dotyczące godzenia pracy zawodowej z innymi sferami życia przebiegają co prawda
nieco inaczej, ponieważ w mniejszym stopniu niż kobiety posiadające rodziny są oni obciążeni
obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowaniem dzieci
(więcej na ten temat w rozdziale 6). Mężczyźni dysponują zatem większą wolnością wyboru niż
kobiety, które zdecydowały się na założenie rodziny, ale ich możliwości rozwijania kariery
zawodowej są również ograniczone. Mimo nierównego podziału obowiązków domowych,
panowie nie zamierzają zazwyczaj praktykować ideału „tradycyjnej” rodziny, której jedynym
żywicielem jest jej męska „głowa”. Jego uwspółcześniona wersja zakłada, że oboje partnerów
pracuje zawodowo, ponieważ w inny sposób niemożliwe jest osiągnięcie poziomu życia
pozwalającego na posiadanie dzieci.
W Tabeli 3.9. zebrano ułożone chronologicznie dane dotyczące wszystkich miejsc pracy
poszczególnych respondentów. Zarówno badane kobiety, jak i badani mężczyźni decydowali się
zazwyczaj na podejmowanie zatrudnienia, które było akurat dostępne i które pozwalało im zdobyć
środki potrzebne do utrzymania się. To właśnie dostępność zatrudnienia jest kluczową zmienną
braną pod uwagę w prowadzonych przez jednostki kalkulacjach i dotyczy to także awangardy
indywidualizacji. Młodzi ludzie bardzo rzadko mają możliwość wybierania miejsca pracy
dostosowanego do ich „refleksyjnego projektu tożsamości”. Zazwyczaj to inne elementy biografii
muszą zostać podporządkowane wymogom rynku pracy i wydarzeniom w zawodowej sferze życia.
Dostosowanie się do nich wcale nie gwarantuje jednak osiągnięcia sukcesu zawodowego,
co pokazuje biografia Mariana.
Marian całe życie spędził w miasteczku powiatowym, które nie daje wielkich perspektyw rozwoju.
Zaliczył tu wszystkie etapy obowiązkowej edukacji. Jeszcze przed rozpoczęciem nauki w liceum
postanowił, że nie będzie studiował i po maturze skupi się na poszukiwaniu pracy. Pierwsze
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zatrudnienie znalazł krótko po skończeniu szkoły. Nie była to bardzo ambitna praca, ale ze względu
na niewielkie wymagania dotyczące doświadczenia była ona odpowiednia dla początkującej
osoby. Niestety po kilku miesiącach firma przeprowadziła redukcję zatrudnienia. Marian stracił
pracę i zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Niedługo po tym otrzymał z Urzędu
propozycję stażu w instytucji publicznej. Bez wahania ją przyjął, nie wiedząc wówczas, że będzie
to początek serii prac na stanowisku stażysty. W czasie pierwszego stażu dał się poznać jako
sumienny pracownik. Szefostwo chętnie zatrzymałoby go na dłużej, ale reguły stażu wymusiły
zakończenie współpracy po sześciu miesiącach. Po pół roku Marian nabył jednak nowe prawo do
odbycia stażu i znów otrzymał propozycję z Urzędu, którą przyjął. W momencie przeprowadzania
wywiadu był na piątym z rzędu stażu, co powodowało, że graficzne przedstawienie jego drogi
życiowej przypominało zapętlone nagranie. W przerwach między stażami Marian wykonywał
różne dorywcze prace „na czarno”, także dla swojego pierwszego pracodawcy. W tym czasie jego
obowiązki w pracy wykonywał kolejny stażysta.
Analiza drogi życiowej Mariana pozwala uchwycić specyfikę lokalnego rynku pracy. Zarówno
działające na nim instytucje publiczne, jak i prywatne firmy potrzebują pracowników. Z jakichś
powodów zatrudniają ich jednak najmniejszym możliwym kosztem, co katastrofalnie wpływa na
drogi życiowe „wiecznych stażystów”. Respondent dzięki stażom w różnych wydziałach
w instytucji publicznej zdobył dość rozległą wiedzę. Z kolei jego wykształcenie przydawało się
w czasie dwóch okresów pracy w prywatnej firmie. Jego niepowodzenia na rynku pracy nie
wynikały zatem z braku kwalifikacji i niedostosowania się do jego wymogów.
Podobne wnioski, jak analiza opowieści o życiu przekazanej mi przez Mariana przynosi badanie
dróg życiowych innych respondentów, które pochodzą z zamieszkiwanego przez niego regionu.
Jednostki, które decydują się na funkcjonowaniu na tutejszym rynku pracy muszą sprostać jego
specyficznym wymaganiom, co znacząco wpływa na przebieg ich dróg życiowych. W przypadku
Mariana oznacza to po prostu zatrzymanie rozwoju jego drogi życiowej. Może on funkcjonować
bez stałych zarobków dzięki temu, że nadal mieszka z rodzicami. Jest to dość wygodne rozwiązanie,
które pozwala mu nie martwić się o zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Co więcej,
mężczyzna uważa, że odciąża swoich rodziców, ponieważ stara się dokładać do wydatków we
wspólnym gospodarstwie domowym. Brak samodzielności powoduje jednak, że Marian nie czuje
się w pełni dorosłym człowiekiem. W jego życiu niewiele się dzieje. Obecnie nie ma dziewczyny,
a popołudnia spędza na spotkaniach ze znajomymi, jak za czasów szkolnych. Myśli o założeniu
w przyszłości rodziny. Uzależnia to od znalezienia właściwej partnerki oraz ustabilizowania swojej
sytuacji zawodowej. Jeśli chodzi o realizację tego pierwszego celu szczegółowego, to obecnie
mężczyzna nie prowadzi intensywnych poszukiwań „drugiej połówki”. W przeszłości był w kilku
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mniej poważnych, jak się później okazało, związkach. To doświadczenie nauczyło go, że miłość
powinna sama przyjść i nie można jej szukać na siłę. Również realizacja drugiego z zarysowanych
powyżej celów szczegółowych jest dla Mariana problematyczna. Mężczyzna chciałby dalej
mieszkać w swojej rodzinnej miejscowości. Brak stabilnego zatrudnienia powoduje jednak, że
rozważa wyprowadzkę do większego miasta. Byłby to z pewnością kolejny logiczny krok na drodze
dostosowania się do wymogów rynku pracy. W momencie przeprowadzania wywiadu przenosiny
były jednak tylko w sferze planów. Wydawało się, że lata zastoju odebrały Marianowi energię do
śmiałych posunięć i mężczyzna nie decyduje się na razie na aktualizację planów życiowych.
Podjęcie jakichś strategicznych decyzji jest jednak niezbędne, w przeciwnym razie respondent
zapewne nie zrealizuje swojego celu ogólnego, którym jest założenie rodziny. Marian dostosował
się do wymogów lokalnego rynku pracy, co zastopowało rozwój jego drogi życiowej nie dając mu
jednocześnie nagrody w postaci „zrobienia kariery zawodowej”.
Stopień podporządkowania dróg życiowych respondentów wykonywanej przez nich pracy można
było ocenić dzięki analizie ich narracji na temat typowego „dnia z życia”. Wynika z niej, że nie tylko
strategiczne decyzje życiowe, ale także codzienne funkcjonowanie młodych ludzi jest uzależnione
od wymogów rynku pracy. Moi respondenci często zwracali uwagę, że praca zmusza ich do życia
z dnia na dzień, przy czym nie chodzi tu o niskie zarobki, które uniemożliwiają realizację bardziej
skomplikowanych przedsięwzięć. Jeszcze większe znaczenie ma fakt, że system pracy
obowiązujący u niektórych pracodawców generuje olbrzymią niepewność i niestabilność. Wiele
osób nie wie, jak wysoką wypłatę otrzyma w danym miesiącu, ponieważ nie posiadają umowy
z góry określającej ilość godzin, które należy przepracować lub zapisy takiej umowy nie są
respektowane. Pracodawcy bardzo często dysponują czasem swoich pracowników z dużą
swobodą. Wiele osób nie jest w stanie przewidzieć, o której godzinie wróci do domu kolejnego
dnia, ponieważ to zależy od tego, jak długo będą potrzebni w miejscu pracy. Urlopy bywają
przydzielane w terminach dogodnych dla pracodawców, które nie są uzgadniane z pracownikami.
Respondenci opowiadali też o problemach z uzyskaniem dnia wolnego w nagłych sytuacjach.
Przykładowo, jedna z badanych kobiet nie mogła z tego powodu uczestniczyć w pogrzebie osoby
z bliskiej rodziny.
Zadziwiające jest to, że nie tylko osoby o niskich kwalifikacjach doświadczają realiów pracy
destabilizujących ich codzienne życie. Brak kontroli nad codziennością jest tym, co łączy ich
z wieloma osobami pracującymi na eksponowanych i dobrze płatnych stanowiskach pracy
specjalistów.

W

przypadku

gorzej

wykwalifikowanych

osób

wykonujących

mniej

wyspecjalizowane prace dochodzi tu jednak jeszcze jeden problem: bardzo często są one
zatrudniane „na czarno” lub półlegalnie. Pracodawcy mogą pozbawić ich zatrudnienia w zasadzie
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w każdej chwili. Pracownicy mają problem z egzekwowaniem zaległych wynagrodzeń,
uzyskiwaniem urlopów, opłacaniem ubezpieczeń społecznych. Trudno na podstawie badania
jakościowego ocenić, jak poważny w skali całego kraju jest to problem. Fakt, że tego typu
informacje pojawiły się w opowiadaniach o życiu bardzo różnych respondentów, których miejsca
zamieszkania były oddalone od siebie o setki kilometrów, sugeruje jednak, że podobne
doświadczenia może mieć wielu młodych Polaków. Rynek pracy widziany z perspektywy wielu
moich respondentów jawił się jako potężna instytucja, która w niewielkim jedynie stopniu podlega
uwarunkowaniom prawnym obowiązującym w Polsce. W tej sytuacji jeszcze mniej
prawdopodobne jest by podlegał on mocy jednostkowych decyzji. Większość młodych ludzi nie
ma możliwości dostosowania sfery życia zawodowego do swoich osobistych preferencji.
Posiadanie zatrudnienia wcale nie gwarantuje stabilizacji drogi życiowej i to niezależnie od
wysokości uzyskiwanych dochodów. Stabilizacja drogi życiowej w sferze zawodowej jest jednym
ze szczegółowych celów życiowych, który powinien zostać zrealizowany, by jednostki mogły
podjąć pozytywne decyzje prokreacyjne. Dążenie do dostosowania się wymogów rynku pracy
w wielu przypadkach powoduje jednak, że drogi życiowe jednostek ulegają dalszej destabilizacji.
Niemożność osiągnięcia celu szczegółowego skutkuje odkładaniem pozytywnej decyzji
prokreacyjnej lub rezygnacją z rodzicielstwa. W ten sposób rynek pracy jest instytucją, która jest
współodpowiedzialna za występowanie zjawiska ambiwalencji decyzji prokreacyjnych.
Indywidualizacyjne impulsy generowane przez rynek pracy są pochodną refleksyjności
nowoczesności. Traktowanie pracowników, jako zasoby ludzkie, którymi można swobodnie
dysponować w zależności od potrzeb zatrudniającej ich organizacji jest bardzo racjonalne i z jej
punktu widzenia ekonomicznie uzasadnione. Nie może zatem dziwić, że eksperci od spraw
gospodarczych tak często zwracają uwagę na konieczność dostosowywania się do wymogów rynku
pracy. Wymuszony przez to sposób życia jednostek jest jednak zupełnie niekompatybilny ze sferą
życia rodzinnego.
Należy jeszcze raz zdecydowanie podkreślić, że destabilizacja dróg życiowych młodych ludzi nie
jest związana tylko z kwestią uzyskiwanych dochodów. Przykładowo, trudno sobie wyobrazić
opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy jego rodzice nie są w stanie przewidzieć kiedy będą w domu.
Posiadanie większych zasobów finansowych nie niweluje w pełni niepewności związanej z brakiem
pełnej kontroli nad swoim życiem. Oczywiście, osoby bardzo zamożne mają w tym względzie
większą elastyczność, bo na przykład mogą zapewnić swojemu potomkowi całodobową płatną
opiekę. Taki sposób wychowywania dziecka jest jednak mało atrakcyjny – potencjalny zamożny
rodzic będzie bardzo poważnie rozważał czy warto starać się o dziecko, w którego wychowaniu nie
będzie się uczestniczyć, a które będzie jedynie pochłaniać środki finansowe. Dla wielu osób
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racjonalną decyzją będzie w takiej sytuacji rezygnacja z rodzicielstwa. Założenie rodziny może być
z pewnością łatwiejsze dla osób, które ze względu na posiadane zasoby nie muszą zdobywać
środków do życia na rynku pracy. Zwolnienie jednostki z obowiązku pracy i robienia kariery
zawodowej otwiera przed nią jednak o wiele więcej możliwości rozwoju swojej drogi życiowej niż
tylko ta związana z życiem rodzinnym. Abstrahując od faktu, że takich najbardziej
uprzywilejowanych osób jest niezwykle mało, należy stwierdzić, że posiadanie wielu opcji wyboru
zmniejsza prawdopodobieństwo, że założenie rodziny stanie się ich celem ogólnym. Można nawet
zastanawiać się, czy w przypadku takich osób nie jest ono celem szczegółowym, którego realizacja
jest krokiem na drodze do osiągnięcia innych zamierzeń. Wśród moich respondentów nie było
jednak reprezentantów kategorii osób, które funkcjonują poza rynkiem pracy, dlatego te
twierdzenia nie są w pełni ugruntowane w analizie zebranego materiału empirycznego.
Powyżej stwierdziłem, że nie zawsze kolizje pomiędzy sferą pracy zawodowej a innymi wymiarami
życia muszą być rozstrzygane przez jednostki na korzyść tej pierwszej. Niektóre osoby mogą sobie
pozwolić na to, by w kluczowych momentach swojego życia wybierać spośród wielu opcji,
a sytuacja życiowa nie zmusza ich do podejmowania zatrudnienia niezgodnego z ich
preferencjami. Rynek pracy bardzo często wcale nie jest jednak łaskawszy dla awangardy
indywidualizacji. Mimo że mają oni większe możliwości podejmowania kluczowych decyzji
życiowych niż osoby z warstw mniej uprzywilejowanych, to nie zawsze ich preferencje możliwe są
do realizacji w danych realiach rynku pracy. Takie osoby, które dążą do podporządkowania
swojego życia zawodowego własnym oczekiwaniom, ale z obiektywnych względów nie mogą tego
zrobić wybierają zazwyczaj strategię „na przeczekanie”. Sytuacja życiowa nie zmusza ich do
poszukiwania zarobków za wszelką cenę, dlatego jednostki takie mogą odkładać podejmowanie
strategicznych decyzji i tkwić w zawieszeniu. Świadczyła o tym omawiana już wcześniej biografia
Karoliny. Jako inny przykład tego zjawiska można wskazać drogę życiową Jolanty.
Kobieta urodziła się i od zawsze mieszka w dużym mieście. Odkąd kilka lat temu rozstała się ze
swoim partnerem, jest singielką. Respondentka jest z pewnością pracowitą osobą. Już
w podstawówce starała się zarabiać własne pieniądze, początkowo pomagając w pracy członkom
rodziny. Jej dorosłe życie w sferze zawodowej przebiegało dwoma równoległymi ścieżkami. Dzięki
znajomym Jolanta rozpoczęła pracę związaną z organizacją imprez kulturalnych. Ta praca ciągnęła
się przez wiele lat. W czasie, gdy przeprowadzałem z nią wywiad, kobieta dorabiała w niej jedynie
incydentalnie. Druga ścieżka kariery respondentki związana była z jej osiągnięciami naukowymi.
Jolanta była zawsze wyróżniającą się, ponadprzeciętnie zdolną uczennicą, dlatego nie było
zaskoczeniem, że po zakończeniu studiów magisterskich otworzyła się dla niej możliwość zrobienia
doktoratu. W czasie studiów III stopnia powodziło jej się bardzo dobrze pod względem
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finansowym. Jola udzielała korepetycji, pobierała stypendia, pracowała w projektach naukowych.
To zaangażowanie odbijało się negatywnie na jej własnym dorobku naukowym, ale pocieszeniem
były zarobki sporo przekraczające „średnią krajową”. Niestety sytuacja uległa zmianie po obronie
doktoratu. Idąc na studia III stopnia Jolanta liczyła, że otworzy to jej w przyszłości drzwi do
ciekawej kariery zawodowej. W czasie wywiadu twierdziła jednak, że z perspektywy pracodawcy
studia doktoranckie są wyrwą w życiorysie. Z jednej strony są one kontynuacją edukacji, z drugiej
podobne są nieco do zwykłej pracy zawodowej. Trudno je jednak jednoznacznie zakwalifikować
i ich ukończenie wcale nie jest postrzegane przez pracodawców jako atut. Po obronie Jolanta przez
pół roku bezskutecznie szukała zatrudnienia. Ambicje nie pozwalały jej ubiegać się o posady
niewymagające specjalistycznych kwalifikacji, takich jak kasjerka czy kelnerka. Respondentka nie
zamierzała zatem dostosować się do wymogów rynku pracy. W końcu, została zatrudniona
w projekcie badawczym na swojej macierzystej uczelni. Gdy jego realizacja dobiegła końca,
znajomy zaproponował jej pracę w kolejnym projekcie, co było szczęśliwym zbiegiem okoliczności.
Ten nowy projekt jednak miał się skończyć w niedalekiej przyszłości i przed kobietą stało widmo
bezrobocia. Jolanta wiedziała, że musi podjąć jakieś decyzje, które pomogą jej ustabilizować
sytuację życiową. Nie miała jednak sprecyzowanej wizji swojej dalszej kariery zawodowej. Myślała
o założeniu firmy, ale nie podjęła żadnych działań w tej kwestii. Kwalifikacje, które posiadała
Jolanta są bardzo poszukiwane przez wielu pracodawców. Branża, którą reprezentowała kobieta
jest jednak słabo rozwinięta w jej miejscu zamieszkania. Znalezienie zatrudnienia wymagałoby
zatem przeniesienia się do innego miasta, z dala od rodziny i przyjaciół. Jolanta nie rozważała
nawet takiej opcji, więc był to kolejny moment drogi życiowej, w którym mogła pozwolić sobie na
przeciwstawienie się wymogom rynku pracy. Nie ulega jednak wątpliwości, że tymczasowe zajęcia
nie pozwalające planować przyszłości bardzo hamowały rozwój jej drogi życiowej.
Jak pokazują biografie Karoliny i Jolanty, nawet dobre wykształcenie oraz kapitał społeczny
i kulturowy rodziny pochodzenia nie gwarantują sukcesu na rynku pracy. Bardzo niewiele młodych
osób w Polsce ma realne szanse na „robienie kariery zawodowej”. Z pewnością istnieje pewne
grono specjalistów, którzy rezygnują z założenia rodziny by móc poświęcić się pracy zawodowej.
Dla wielu osób rezygnacja z posiadania rodziny, jego odłożenie bądź realizacja zamierzeń
prokreacyjnych w okrojonej względem pierwotnych oczekiwań wersji, nie jest jednak kwestią
wyboru, ale ceną, którą należy zapłacić za dostosowanie się do wymogów rynku pracy.
Chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na podobieństwa pomiędzy drogami życiowymi osób, które
zaliczyłem do kategorii awangardy indywidualizacji oraz pozostałych respondentów. Większość
osób z obu tych zbiorów łączyła konieczność dostosowania się do wymogów rynku pracy
i związana z tym destabilizacja biografii. Dla osób z warstw mniej uprzywilejowanych oznaczało to
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podejmowanie zatrudnienia, które było akurat dostępne i które umożliwiało zdobycie środków
niezbędnych do życia. Z kolei dla wielu przedstawicieli awangardy indywidualizacji implikowało to
konieczność zawieszenia rozwoju drogi życiowej do czasu, gdy możliwe będzie zrealizowanie
celów szczegółowych związanych z życiem zawodowym, które zostały określone z uwzględnieniem
ich osobistych preferencji. Chociaż sytuacja zawodowa osób należących do tych dwóch kategorii
jest różna, to wpisana w nią destabilizacja w identyczny sposób oddziałuje na ich życie rodzinne.
Osoby te są motywowane do podejmowania negatywnych decyzji prokreacyjnych. To kolejny
wymiar paradoksalnego związku pomiędzy wolnością wyboru a prokreacją, o którym pisałem
w części 4.3.3.
Wpływ wydarzeń zachodzących w sferze życia zawodowego na całość dróg życiowych badanych
osób był bardzo duży. Analiza dróg życiowych badanych osób wskazuje, że niemożliwe jest
podjęcie pozytywnej decyzji prokreacyjnej bez osiągnięcia stabilizacji w tym wymiarze życia.
Jednostkowe kalkulacje dotyczące rodzicielstwa nie mogą zakończyć się pozytywnym wynikiem
w sytuacji, gdy nie ma ona zabezpieczonych środków do życia. Błędem byłoby jednak
sprowadzenie wpływu pracy na rodzicielstwo do kwestii ilości posiadanych środków finansowych,
chyba że mówimy o sytuacji, gdy te środki są na tyle duże, że możliwe jest całkowite wyjście
z rynku pracy. Większe znaczenie ma tu stabilność życia. Obowiązek podporządkowywania się
wymogom rynku pracy jest jednak równoznaczny z tym, że jednostki, które chcą go wypełnić nie
mogą ustabilizować swojej biografii. Rozwój drogi życiowej przebiegający w rytmie kryzysów
gospodarczych, przemian na rynku pracy czy też upowszechniania innowacyjnych technologii nie
pozwala na realizację zamierzeń związanych z prokreacją.

4.4.2. Standaryzowanie biografii przez państwo narodowe
Państwo narodowe jest bez wątpienia nowoczesnym „wynalazkiem” (Giddens, 2004, s. 728;
Giddens, 2008, s. 122). Jest ono nieodzownym elementem modelu społeczeństwa pierwszej
nowoczesności opisanego za pomocą metafory matrioszki (Beck, 2009, s. 28). W powszechnej
świadomości społeczeństwa nowoczesne utożsamiane są ze zbiorowościami zamkniętymi właśnie
w granicach państw narodowych. W ostatnich dziesięcioleciach często podejmowane jest jednak
zagadnienie domniemanego kryzysu państwa narodowego. Zwraca się uwagę na fakt, że wpływy
tej instytucji maleją. Po pierwsze, państwo jest zmuszone, podobnie jak jednostki, do
dostosowania się do wymogów rynku. Diagnoza ta wydaje się przynajmniej częściowo prawdziwa
w kontekście danych opisanych w poprzednim podrozdziale, które obrazują rezygnację i/lub
utratę przez państwo kontroli nad sposobem działania rynku pracy. Po drugie, w dobie drugiej
nowoczesności

państwa

muszą

uznawać

wyższość

różnego

rodzaju

organizacji

międzynarodowych, nie tylko tych bezpośrednio związanych z wolnym handlem i rozwojem
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gospodarczym. Współczesne liberalne państwa zachodnie wycofują się też z bezpośredniego
wpływu na jednostkowe biografie i są z pewnością o wiele mniej opresyjne wobec swych
obywateli. Jak już wielokrotnie pisałem, nie oznacza to, że jednostki zyskują tym samym
nieograniczoną wolność w kształtowaniu swoich biografii. Ustępujące wpływy państwa są
równoważone przez rosnące wpływy innych typowo nowoczesnych instytucji – zwłaszcza rynków
finansowych, rynku pracy, międzynarodowych korporacji.
Zgadzam się z Urlichem Beckiem (2002, s. 328), który pisał, że zjawiska kryzysowe, z którymi
zmagają się kraje Zachodu można objaśnić jako zmianę podstawowych instytucji, w której nadal
uobecniają się podstawowe zasady nowoczesności. Sposób działania państwa w drugiej
nowoczesności z pewnością uległ zmianie i nie można nie wiązać tej transformacji ze zjawiskiem
globalizacji. Wycofywanie się państwa z różnych sfer życia i przekazywanie władzy nad nimi
innym instytucjom, zwłaszcza tym związanym z rynkiem, jest kolejnym zjawiskiem generującym
silne impulsy indywidualizacyjne, destabilizującym jednostkowe biografie i pośrednio
wpływającym na decyzje prokreacyjne podejmowane przez młodych ludzi.
Wyniki moich badań wskazują jednak, że nie można przedwcześnie skazywać instytucji państwa
narodowego na bezwarunkową kapitulację wobec mechanizmów rządzących światowymi
rynkami. Dynamika nowoczesności może w przyszłości doprowadzić do odwrócenia układu sił,
zwłaszcza w sytuacji, gdy logika wolnego rynku prowadzi do potężnych kryzysów gospodarczych.
Państwo narodowe nadal zachowuje znaczną część swoich wpływów. W sferach, z których
w ostatnich dziesięcioleciach instytucja ta wycofała się, nadal zachowuje ona przyczółki
pozwalające na odbudowanie dawnej potęgi. Można o tym przekonać się dzięki analizie biografii
młodych Polek i Polaków. Państwo nadal może być instytucją, która standaryzuje jednostkowe
biografie. Wycofywanie się państwa pod naporem sił rynkowych destabilizuje jednostkowe
biografie, ale tam gdzie zachowuje ono swoje wpływy może oddziaływać jako czynnik je
stabilizujący. Sposób działania państwa ma więc kluczowy wpływ na aktualizowanie przez
młodych ludzi planów życiowych oraz w dużej mierze wyznacza on warunki, w jakich mogą być
realizowane cele szczegółowe. Tym samym państwo narodowe jest instytucją, która w bardzo
dużym stopniu wpływa na decyzje prokreacyjne podejmowane przez młode Polki i młodych
Polaków. Obecny sposób jego działania sprzyja podejmowaniu negatywnych decyzji
prokreacyjnych. Polityka poszczególnych państw narodowych w tym zakresie może różnić się
w szczegółach. Nie ulega jednak wątpliwości, że trendy w tym względzie zaobserwowane w Polsce
wpisują się w normy obowiązujące w Zachodnich państwach w ogóle, o czym świadczy fakt, że
niskie wskaźniki dzietności są w nich powszechnym zjawiskiem.
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Standaryzujący wpływ państwa na biografie widoczny był w wielu analizowanych drogach
życiowych. Na potrzeby tego fragmentu analizy dobrych przykładów takiego oddziaływania
dostarczają drogi życiowe Szymona i Józefa. Rodzina tego pierwszego pochodzi z Polski, ale on sam
urodził się za granicą. Jego rodzinna miejscowość położona jest na terenie, który przed II wojną
światową nie należał do II Rzeczpospolitej. Dzięki temu, że wśród jego dziadków byli autochtoni,
rodzice mężczyzny mogli wyemigrować z Polski w czasach, gdy wyjazdy zagraniczne były
utrudnione. Szymon urodził się w 1982 roku. Mimo iż mieszkał za granicą, to wychowywany był
podobnie jak jego rówieśnicy w Polsce. Było to tym łatwiejsze, że w pobliżu mieszkali inni
emigranci z jego regionu, w tym także jego krewni z dziećmi w podobnym wieku. Szymon uważa,
że miał szczęśliwe dzieciństwo, chociaż nie wychowywał się w luksusie. Rodzice ciężko pracowali,
by zapewnić mu odpowiedni poziom życia. Gdy respondent miał zaledwie dziewięć lat, nastąpiło
kilka wydarzeń, które zmieniły bieg jego drogi życiowej. Zyskał wówczas rodzeństwo w postaci
sióstr bliźniaczek. Jego rodzina przeprowadziła się do większego domu, który był jednocześnie
położony bliżej miejsca pracy jego matki. Przede wszystkim spotkała go jednak osobista tragedia.
Zachorował na tajemnicze schorzenie, które doprowadziło do jego trwałej niepełnosprawności.
Szymon od 2003 roku mieszka w Polsce. Mimo swojej niepełnosprawności jest samodzielną osobą.
Być może zawdzięcza to nie tylko sile swojego charakteru i wsparciu rodziny, ale także edukacji,
którą odebrał za granicą. System edukacji w kraju jego wczesnej młodości wystandaryzował
historię jego życia w inny sposób niż w przypadku wychowujących się w Polsce rówieśników,
korzystających z miejscowych rozwiązań w tym zakresie. Szymon skończył zwykłą podstawówkę
i rozpoczął naukę w gimnazjum, która jednak sprawiała mu trudności. Choroba spowodowała,
że musiał gimnazjum powszechne zamienić na szkołę dla osób z niepełnosprawnościami. Nie była
to jednak zmiana na dobre, ponieważ poziom w nowej szkole był dla niego za niski. W wieku
czternastu lat rozpoczął naukę w szkole z internatem, która była położona trzysta kilometrów od
domu rodziców. Z opowieści Szymona wynika, że jego edukacja w tej szkole różniła się od tego,
co oferowano polskim rówieśnikom. Po pierwsze, duży nacisk był kładziony na trenowanie
samodzielnego życia. Po drugie, każdy uczeń kształcił się w praktycznym zawodzie, który dawał
nadzieję na znalezienie zwyczajnej pracy na wolnym rynku. Szymon kontynuował edukację w tym
ośrodku do dwudziestego pierwszego roku życia. Należy podkreślić, że w wieku osiemnastu lat,
gdy rozpoczynał naukę w szkole zawodowej, wyprowadził się z internatu. Otrzymał mieszkanie
treningowe, w którym uczył się samodzielnego życia pod niewielkim nadzorem opiekunów. Ten
sposób edukacji okazał się w jego przypadku bardzo skuteczny. Osoba, która nie wie
o niepełnosprawności Szymona miałaby duże problemy z jej wykryciem w czasie zwykłego
spotkania towarzyskiego.
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W wieku dwudziestu jeden lat chłopak skończył szkołę zawodową, co zbiegło się w czasie
z rozstaniem dziewczyną, z którą spotykał się przez dłuższy czas oraz z decyzją jego rodziców
o przeprowadzce do Polski. Szymon postanowił przyjechać z nimi do kraju, mimo że nic nie stało
na przeszkodzie, by dalej mieszkał za granicą. Mężczyzna wolał być jednak bliżej rodziny, a poza
tym nie miał jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość. Początkowo trudno było mu się
odnaleźć w nowym miejscu zamieszkania, tym bardziej, że wkrótce po powrocie do kraju jego
rodzice się rozwiedli. Pomocny okazał się jednak Zakład Aktywizacji Zawodowej (ZAZ), w którym
znalazł zajęcie. Pracował w nim do momentu przeprowadzenia wywiadu. Była to jednak praca
niskopłatna, niepozwalająca planować przyszłości. Szymon miał poczucie, że znajduje się na
rozstaju dróg. Nie chciał już dłużej pracować w ZAZ, myślał o prowadzeniu firmy wspólnie ze swoim
ojcem. Ustabilizowanie sytuacji zawodowej i finansowej miało mu pomóc w znalezieniu
kandydatki na żonę. Jego dalekosiężnym planem było założenie rodziny, co jednak w momencie
przeprowadzania wywiadu wydawało się trudne do osiągnięcia ze względu na nieustabilizowaną
sytuację życiową.
Analiza biografii Szymona pozwoliła mi zrozumieć, że jednym z czynników standaryzujących
biografie młodych ludzi jest system edukacji. Stało się to doskonale widoczne w czasie analiz
porównawczych. Systemy edukacji w państwach narodowych ujednolicają kluczowe momenty,
w których należy podejmować strategiczne decyzje odnośnie przyszłości. Wczesna młodość
Szymona była podzielona na inne etapy niż w przypadku pozostałych respondentów, właśnie
dlatego, że funkcjonował on w innym systemie edukacji. Fakt, że edukował się on poza Polską,
generował większe różnice w jego drodze życiowej w porównaniu z innymi respondentami niż to,
że był on osobą niepełnosprawną.
Zgodnie z zaleceniami ekspertów sposób działania systemu edukacji powinien być
podporządkowany wymogom rynku pracy. Zasadniczo jest on jednak nadal określany przez
politykę państwa narodowego. Jest to z pewnością obszar, w którym instytucja ta nadal zachowuje
swoje wpływy. Państwo polskie zapewnia powszechną bezpłatną edukację, nie tylko na szczeblu
podstawowym czy średnim, ale także wyższym. Różni się w tym względzie od wielu rozwiniętych
państw zachodnich. Duża dostępność edukacji na wyższych uczelniach była jednym z czynników,
który wpłynął na drogi życiowe Polek i Polaków z pokolenia, którego przedstawiciele brali udział
w opisywanych tu badaniach. W poprzednich podrozdziałach próbowałem pokazać, w jak dużym
stopniu decyzje prokreacyjne powiązane są ze strategicznymi decyzjami podejmowanymi
w innych sferach życia. Bez wątpienia, wpływała na nie polityka państwa, która znajdowała odbicie
w drogach życiowych młodych ludzi między innymi za pośrednictwem systemu edukacji.
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Państwo, podporządkowując się w wielu aspektach swojego funkcjonowania wymogom rynku,
przyczynia się do destabilizowania jednostkowych dróg życiowych. Realizując różnego rodzaju
polityki może jednak nadal osiągać przeciwny efekt. Rządowe projekty z zakresu polityki
społecznej mogą naprawdę wpływać na życie młodych ludzi, o czym pozwoliły przekonać się
drogi życia moich respondentów. Zjawisko to zostanie przybliżone na przykładzie historii Józefa.
W momencie przeprowadzania wywiadu respondent miał trzydzieści dwa lata i był trzy lata po
ślubie. Swoją żonę poznał pod koniec studiów. Dość szybko zdecydował się na budowanie z nią
trwałej relacji i zamieszkanie razem. Para najpierw wprowadziła się do mieszkania
wynajmowanego wspólnie ze znajomymi, by po kilku miesiącach zamieszkać tylko we dwójkę. Po
czterech latach wspólnego zamieszkiwania para zdecydowała się na zawarcie małżeństwa. Józef
wspominał, że decyzja ta była motywowana praktycznie - sformalizowanie związku pomaga
w załatwianiu spraw urzędowych, przydaje się też w sytuacjach kryzysowych. Józef i jego
wybranka liczyli również, że małżeństwo pozwoli im na zgromadzenie wspólnego kapitału,
podniesienie zdolności kredytowej i zakup mieszkania. Mężczyzna wprost stwierdził, że do
małżeństwa pchnęła go polityka państwa, która faworyzuje małżeństwa. Analiza opowieści Józefa
pozwala jednak stwierdzić, że ta narracja na temat jego małżeństwa jest tylko częściowo
prawdziwa. Wydaje się, że także łączące parę uczucie powodowało, że małżeństwo było kolejnym
etapem rozwoju ich relacji. Należy jednak zwrócić uwagę, że uwagi Józefa na temat
faworyzowania przez państwo par żyjących w sformalizowanych związkach są słuszne. Określanie
zakresu uprawnień posiadanych przez osoby funkcjonujących w różnych typach relacji jest
kolejnym przejawem standaryzującego wpływu polityki państwa na jednostkowe biografie.
Powoduje to, że dla większości młodych ludzi zamierzających posiadać dziecko, zawarcie
małżeństwa jest celem szczegółowym, który należy zrealizować przed podjęciem pozytywnej
decyzji prokreacyjnej.
Mimo iż w momencie rejestrowania opowieści o życiu Józefa od jego ślubu upłynęło już kilka lat,
mężczyzna i jego żona nie mieli dzieci. Respondent nie wykluczał, że w przyszłości będą starali się
o potomstwo. W tamtym czasie uważał jednak swoją sytuację życiową za zbyt niestabilną. Posiadał
co prawda stałą pracę, ale była ona bardzo niskopłatna. Jego żona rozwijała własną firmę, która
jednak nie była wówczas rentowna. Mężczyzna przyznawał, że bez pomocy osób trzecich nie
udawałoby im się przetrwać. Uważał, że odpowiedni moment na podjęcie decyzji o dziecku
nadejdzie w momencie, gdy będą w stanie samodzielnie, bez pożyczek i pomocy innych, pokrywać
koszty swojego utrzymania. Do jego obaw związanych z kwestiami finansowymi dochodziły także
obawy związane z wyzwaniami jakich dostarcza wychowanie dzieci. Józef nie był zadowolony
z relacji ze swoimi rodzicami, szczególnie nie satysfakcjonowały go kontakty z ojcem, które nie były
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oparte na wspólnych zainteresowaniach i podobnym sposobie patrzenia na świat. Mężczyzna
chciał, żeby łączyła go z jego przyszłym dzieckiem zdecydowanie głębsza więź, niż ta którą miał
z własnym tatą. W tamtym momencie nie umiał sobie jednak odpowiedzieć na pytanie o to, czy
jest zdolny ją stworzyć.
Duży wpływ na biografie Józefa miały zmiany miejsc pracy i przeprowadzki. Swoją rodzinną
miejscowość opuścił, gdy rozpoczynał studia w mieście wojewódzkim. Na trzecim roku studiów
podjął tu pracę jako przedstawiciel handlowy. Odnosił w niej sukcesy, które motywowały go do
osiedlenia się na dłużej w mieście wojewódzkim. Sytuacja zaczęła jednak ulegać zmianie, gdy
zamieszkał z partnerką. Wydatki wzrosły, a stawki płacone w pracy zaczęły się zmniejszać. Józef,
wspólnie z ukochaną, postanowił przenieść się do jej rodzinnej miejscowości. Głównym
argumentem za taką decyzją były niższe koszty wynajmu mieszkania. Okazało się jednak, że jako
przedstawiciel handlowy w małej miejscowości zarabiał jeszcze gorzej. Para zaczęła szukać
kolejnej alternatywy. Zaoferował im ją rządowy projekt, w ramach którego młodzi ludzie mogli
otrzymać dofinansowanie kredytu hipotecznego. Udało im się skorzystać z takiej dopłaty i kupić
na korzystnych warunkach atrakcyjne mieszkanie w rodzinnej miejscowości Józefa. Mężczyzna
potrzebował jednak stałej pracy, by móc spłacać kredyt hipoteczny. Znalazł zatrudnienie
w instytucji działającej w sferze budżetowej. Zarobki w jego nowej pracy były niskie, ale pewne
i wypłacane na czas. Dziury w rodzinnym budżecie wymagały jednak od niego dorabiania w innych
miejscach. Józef wiedział, że w większym mieście mógłby wrócić do zawodu przedstawiciela
handlowego. Przy ówczesnej sytuacji rynkowej, znów miałby szansę na dobre zarobki.11 Nie
rozważał jednak na poważnie przenosin, ponieważ w rodzinnej miejscowości trzymało go kupione
niedawno mieszkanie.
Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie możliwość skorzystania z pomocy państwa, to Józef i jego żona
nie mogliby sobie pozwolić na zakup mieszkania, a ich losy potoczyłyby się inaczej. Mężczyzna
twierdził, że najprawdopodobniej przeniósłby się do którejś z największych polskich aglomeracji
i mieszkał w wynajętym mieszkaniu. Poważnie rozważałby też wyjazd za granicę. Biografia Józefa
jest dowodem na to, że polityka społeczna nadal bardzo silnie wpływa na standaryzowanie
biografii. Spłacanie kredytu hipotecznego jest dla urodzonych w latach 80. i 90. Polek i Polaków
doświadczeniem pokoleniowym i jest ono wprost związane np. z polityką mieszkaniową państwa.
Analizując Tabelę 3.10. zawierającą informacje na temat kolejnych miejsc zamieszkania
poszczególnych respondentów, można przekonać się, że bardzo wielu z nich posiadało kredyty
hipoteczne. Bardzo często osoby, które nie miały własnego mieszkania w swoich opowieściach
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Wywiad z Józefem został przeprowadzony w 2015 roku.
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o życiu poruszały kwestie związane z niemożnością uzyskania kredytu, niskimi zarobkami
uniemożliwiającymi uzbieranie oszczędności na wkład własny, niechęcią do wiązania się na długie
lata umową kredytową. Podobnie, jak Józef i jego żona, niektórzy respondenci korzystali
w ostatnich latach z rządowego projektu dopłat do kredytów hipotecznych. Ich droga życiowa
mogłaby skręcić w inną stronę, gdyby program ten nie został wprowadzony bądź gdyby ustalono
w nim inne priorytety.
Jak wspominałem powyżej, znaczenie dla jednostkowych biografii mają nie tylko działania
podejmowane przez organy państwowe, ale także to, czego one „nie robią”. Wspomniany
powyżej program mieszkaniowy jest przykładem wsparcia państwa dla jednostek próbujących
stabilizować swoje drogi życiowe. Generalnie należy jednak stwierdzić, że przeprowadzona analiza
dróg życiowych wskazuje na wycofywanie się państwa z wielu sfer życia mających bezpośrednie
przełożenie na podejmowane przez jednostki decyzje prokreacyjne.12 Tym samym, podobnie jak
rynek pracy, jest ono instytucją współodpowiedzialną za występowanie zjawiska ambiwalencji
decyzji prokreacyjnych. Z opowieści moich respondentów wynikało, że państwo nie sprawuje
nadzoru nad warunkami pracy, co dezorganizuje życie codzienne młodych ludzi i w drastyczny
sposób utrudnia godzenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci. Dzieje się tak nie tylko
w przypadku osób nastawionych na „robienie kariery”, którym można by przypisywać świadomą
zgodę na związane z tym wyrzeczenia. Przeprowadzone badania wskazują, że sytuacja osób
wykonujących proste prace, niezapewniające rozwoju ani możliwości awansu może być często
jeszcze trudniejsza. Problemem dla rodziców, który powiązany jest z polityką państwa, są nie tylko
uwarunkowania rynku pracy, ale także słaby poziom rozwoju zinstytucjonalizowanej opieki nad
dziećmi. Państwo nie promuje ponadto równego podziału obowiązków domowych, którego brak
jest czynnikiem zachęcającym do podejmowania negatywnych decyzji prokreacyjnych. Wątki te
zostaną szerzej omówione na kolejnych stronach rozprawy.
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Znaczna część analizowanych opowieści o życiu została zebrana przed wprowadzeniem w Polsce
Programu 500+. Wszyscy respondenci podjęli swoje decyzje prokreacyjne bez uwzględnienia w swoich
kalkulacjach jego założeń. W świetle wyników moich badań Program ten należy interpretować jako krok
w stronę bardziej aktywnej polityki społecznej państwa. Jego logika nie jest jednak odpowiedzią na
zdiagnozowane bariery w podejmowaniu pozytywnych decyzji prokreacyjnych, które wynikają ze sposobu
działania instytucji w drugiej nowoczesności. Bariery te są przede wszystkim związane z niemożnością
ustabilizowania dróg życiowych młodych ludzi, a nie jedynie z brakiem środków finansowych. Na podstawie
moich badań można postawić hipotezę, że Program 500+ będzie przyczyniał się do wzrostu wielkości
wskaźnika dzietności w takim stopniu, w jakim będzie on umożliwiał niektórym kategoriom osób
uporządkowanie zawodowej sfery życia (np. poprzez opuszczenie rynku pracy bądź zdecydowanie się na
mniej płatne, ale pewniejsze zatrudnienie). Można założyć, że „wyciszenie” zawodowej sfery życia dzięki
środkom przekazanym przez państwo będzie wywierać stabilizujący wpływ na drogi życiowe takich osób.
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4.4.3. Przemiany sieci wsparcia
Prowadzenie analiz decyzji prokreacyjnych bez wątpienia wymaga uwzględnienia zjawisk
związanych z przemianami życia rodzinnego. Najważniejsze wątki występujące w bardzo bogatej
literaturze dotyczącej tej problematyki próbowałem omówić w rozdziale 1. Wyniki moich badań
w zakresie przemian życia rodzinnego są kompatybilne lub tożsame z wynikami uzyskiwanymi
przez polskich i zachodnich badaczy, którzy ujmują je w kontekście szerszych przemian form
uspołecznienia ludzkich działań. Nowe formy życia rodzinnego, nowe funkcje sprawowane przez
grupy rodzinne, zmieniające się oczekiwania jednostek odnośnie życia rodzinnego powiązane
z upowszechnianiem się wartości postmaterialistycznych – to zagadnienia, które mają wpływ na
decyzje prokreacyjne. Dla młodych Polek i Polaków punktem odniesienia nadal jest „tradycyjna”
rodzina, ale nie ulega wątpliwości, że te nowe zjawiska znacznie zwiększają zakres ich kalkulacji
i strategicznych decyzji dotyczących życia rodzinnego. W swoich badaniach nie dążyłem jedynie
do potwierdzenia już dostępnych wyników analiz. Szczególnie interesujące było dla mnie to, w jaki
sposób przemiany w zakresie działania instytucji społecznych (indywidualizacja w wymiarze
strukturalnym) wpływają na jednostkowe wybory dotyczące rodzicielstwa. Rodzina jako instytucja
nie została przez te transformacje unicestwiona, ale zmienia swoje właściwości by wpasować się
w nowy kontekst kulturowy. Jednocześnie nie jest ona podmiotem jedynie reagującym na
zachodzące przemiany, ale także ich aktywnym podmiotem. Pomijanie tego społecznego aspektu
obserwowanych transformacji i traktowanie jednostek oskarżanych o egoizm, jako ich jedynych
„sprawców” jest z pewnością nieporozumieniem.
Życie rodzinne znajduje się pod presją wymogów stawianych przez inne instytucje społeczne,
w tym zwłaszcza rynek pracy. Rodzi to bardzo praktyczne problemy w życiu codziennym jednostek.
Poszukując ich rozwiązań młodzi ludzie odkładają pozytywne decyzje prokreacyjne lub rezygnują
z rodzicielstwa w ogóle. Wdrażane przez wielu z nich nowe modele życia rodzinnego wydają się
być lepiej dopasowane do wymogów współczesności niż rodzina „tradycyjna”. Skutkiem tych
przemian jest zmniejszająca się dzietność – zjawisko, które stwarza nowe warunki działania dla
pozostałych instytucji społecznych. Oczywiście, opisywane tu przemiany w wymiarze
strukturalnym są kompatybilne i zachodzą równolegle z transformacjami w sferze kulturowej.
Konieczność dostosowania się jednostek do wymogów rynku pracy idzie w parze
z upowszechnianiem się kultury indywidualizmu, dowartościowaniem samorozwoju i sposobu
życia, którego centralnym punktem jest „robienie kariery zawodowej”.
W kontekście przemian życia rodzinnego, ważnym efektem moich badań jest zwrócenie uwagi na
związek pomiędzy zanikaniem rodzinnych sieci wsparcia a decyzjami prokreacyjnymi. Pojęcie
„sieci wsparcia” wprowadziłem do tworzonego modelu teoretycznego już na bardzo wczesnym
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etapie prac w terenie. Można zdefiniować je jako zgrupowanie szczególnie istotnych więzi
społecznych, które pozwalają tworzącym je jednostkom kooperować w celu realizacji wspólnych
celów. Przekłada się to na wsparcie, jakiego udzielają sobie zarówno w kryzysowych i/lub
przełomowych punktach swoich dróg życiowych. Ważnym wymiarem funkcjonowania sieci
wsparcia jest jednak także codzienna pomoc udzielana sobie przez ich członków. Przyjęte przeze
mnie rozumienie sieci wsparcia jest także blisko związane z pojęciem kapitału społecznego
(por. Sztompka, 2016, s. 285). Sieci wsparcia powstają zazwyczaj dzięki istnieniu więzi rodzinnych,
a ich jakość może się różnić w zależności od kondycji danej jednostki rodzinnej (o czym będzie
można przekonać się w rozdziale 6). Przemiany technik życia w drugiej nowoczesności powodują
jednak, że na znaczeniu zyskują sieci wsparcia budowane na podstawie grup rówieśniczych lub,
w późniejszym wieku, kontaktów ze znajomymi praktykującymi podobny styl życia. Poniżej, na
przykładzie dwóch opowieści o życiu, omówione zostaną związki pomiędzy funkcjonowaniem
rodzinnych i „rówieśniczych” sieci wsparcia a decyzjami prokreacyjnymi.
Trzydziestotrzyletni Piotr od urodzenia mieszkał w mieście powiatowym położonym w rejonie
słynącym z wysokiej wartości wskaźnika bezrobocia. Trudności ze znalezieniem pracy powodują,
że miejscowość tę opuszcza wielu młodych mieszkańców. W momencie przeprowadzania
wywiadu Piotr nie planował jednak przeprowadzać się. Miał stabilną pracę oraz budował dom,
w którym niebawem miał zamieszkać ze swoją żoną i dwójką dzieci.
Piotr uważał, że wszystko w życiu przychodzi mu z dużą łatwością, być może to dlatego, że stawiał
sobie niewielkie wymagania. Był domatorem, który docenia czas spędzony na łonie rodziny.
Mężczyzna był zadowolony z tego, co osiągnął. Jego życie mogło potoczyć się jednak w zupełnie
inny sposób. W czasie nauki w technikum Piotr postanowił, że zostanie inżynierem. Po maturze
rozpoczął studia w mieście wojewódzkim. Pochodził z niezasobnej rodziny, dlatego wybrał naukę
w trybie zaocznym, którą planował łączyć z pracą. Zatrudnienie udało mu się znaleźć szybko,
w czym pomogły kontakty jego wujka. Nieco wcześniej wydarzyła się też inna ważna rzecz w życiu
Piotra – związał się z dziewczyną, która później została jego żoną. Można zatem powiedzieć, że
u progu dorosłości mężczyzna równocześnie rozpoczął trzy ważne projekty życiowe powiązane
z realizacją różnych celów szczegółowych. Wydarzenia w tych różnych wymiarach jego drogi
życiowej okazały się trudne do pogodzenia. Zadania w pracy odpowiadały Piotrowi, ale
otrzymywana wypłata była bardzo niska. Jego zarobki z ledwością wystarczały na opłacenie
czesnego, nie starczało już jednak pieniędzy na spędzanie czasu wolnego z dziewczyną. Co więcej,
studia okazały się trudniejsze niż przypuszczał. Zaangażowanie w pracę i związek powodowało
z kolei, że mężczyzna nie mógł przeznaczyć wystarczającej ilości czasu na naukę. Szybko zdał sobie
sprawę, że te kolizje pomiędzy różnymi sferami życia uniemożliwiają mu osiąganie założonych
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celów. Piotr podjął kluczową dla swojej przyszłości decyzję. W 2006 roku zrezygnował z planów
zostania inżynierem i porzucił studia. Postanowił pójść w ślady swoich znajomych, którzy po
akcesji Polski do Unii Europejskiej zdecydowali się na emigrację. Ich doświadczenie
podpowiedziało mu jednak, że przed wyjazdem warto wywiązać się z obowiązkowej służby
wojskowej i dzięki temu uniknąć w przyszłości problemów z prawem. W tym momencie
niespodziewanie nastąpił kolejny zwrot w historii jego życia. Dalszy członek rodziny zwrócił jego
uwagę, że służbę wojskową można odbyć szkoląc się w innych formacjach mundurowych.
Przypomniał sobie wtedy, że rozważał taką karierę jako dziecko. Krewny pomógł mu załatwić
formalności i w ten sposób Piotr rozpoczął roczne szkolenie w Warszawie. W jego trakcie
zrozumiał, że praca w służbach mundurowych jest czymś, co mógłby robić w przyszłości.
Na dodatek taka stabilna praca nie wiązałaby się z koniecznością opuszczania rodzinnej
miejscowości. Mężczyzna kolejny raz zdecydował się zaktualizować swoje plany. W momencie,
gdy zyskał pewność zatrudnienia oświadczył się i wkrótce wziął ślub. Rok po weselu na świat
przyszło jego pierwsze dziecko.
Piotr zdawał sobie sprawę, że ułożył sobie życie w inny sposób niż wielu jego znajomych. Nawet
jego starsza o 5 lat siostra, która osiedliła się w czasie studiów na stałe w mieście wojewódzkim,
nie założyła jeszcze rodziny. Mężczyzna upatrywał źródła swoich sukcesów na polu życia
rodzinnego w przywiązaniu do „tradycyjnych” wartości, umiarkowanym ambicjom oraz szczęściu
(przypadkowym zdarzeniom). To z pewnością częściowo trafna diagnoza, ale analizując jego drogę
życiową uwagę zwraca szczególnie to, że w kluczowych momentach życia mógł on polegać na
wsparciu swojej rodziny. Piotr nigdy tak naprawdę nie wyprowadził się z domu rodzinnego. Jedyne
przerwy w mieszkaniu z rodzicami były związane ze szkoleniem w Warszawie oraz krótkimi
wyjazdami zarobkowymi za granicę. Wybierając szkołę średnią, mężczyzna polegał
na rekomendacjach członków rodziny, którzy ją skończyli. Pierwszą legalną pracę zyskał dzięki
znajomościom wujka. W wyborze właściwej ścieżki zawodowej także pomógł mu krewny. Mimo
że praca w służbach mundurowych nie była z początku dobrze płatna, to Piotr mógł sobie pozwolić
na szybkie założenie rodziny. W domu rodzinnym było dość miejsca, by mogła wprowadzić się do
niego jego żona. Mieszkający za ścianą dziadkowie ciągle pomagali młodym rodzicom w opiece
nad dziećmi. Dzięki temu Piotr i żona mogli bez przeszkód łączyć rodzicielstwo z pracą zawodową.
Po narodzinach dziecka w domu rodziców zaczęło się jednak robić ciasno. Także ten problem udało
się łatwo rozwiązać. Ojciec podarował Piotrowi działkę położoną 200 metrów od jego rodzinnego
domu. W chwili przeprowadzania badania powstawał na niej jego własny dom, usytuowany blisko
jego pierwotnego rodzinnego siedliska.
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Piotr opowiadał mi, że nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie twierdzą, że
zakładanie rodziny jest kosztowne. Jemu udało się tego dokonać bez większego wysiłku.
Mężczyzna nie do końca rozumiał także, dlaczego jego siostra nie założyła jeszcze rodziny. Analiza
jego opowieści wskazuje jednak na istotne różnice pomiędzy ich drogami życiowymi. Siostra
studiowała w innym mieście i nie znalazła tak szybko stałej pracy. Od lat mieszkała daleko od
rodziny i musiała sama radzić sobie z codziennymi sprawami. Piotr podjął kilka trafnych decyzji,
które pozwoliły mu szybko ustabilizować biografię i ułożyć sobie satysfakcjonujące życie.
W stosunkowo młodym wieku związał się ze swoją przyszłą żoną. Wybrał pracę, która nie
oferowała wielkich perspektyw kariery dla osób bez wykształcenia wyższego, ale była za to
stabilna. Inaczej niż wielu rówieśników mężczyzna nie był zmuszany do ciągłych zmian miejsc
zatrudnienia i/lub pracy na podstawie umów cywilno-prawnych lub nielegalnie. Na dodatek
wsparcia udzielili mu rodzice, dzięki którym nie musiał martwić się o zakup mieszkania i opiekę
nad dziećmi, czyli problemy, które dotykają wielu jego rówieśników. Piotr w pewien sposób
powielał strategię życiową swoich rodziców - jego matka mogła pracować zawodowo dzięki temu,
że mieszkała razem z babcią, która zajmowała się wychowaniem wnuków. Mężczyzna częściowo
zdawał sobie z tego sprawę i nazywał siebie „staromodnym”.
Historia życia Piotra bardzo dobrze obrazuje mechanizm działania rodzinnych sieci wsparcia.
Porównując jego historię z innymi zebranymi opowieściami o życiu uwidacznia się fakt, że
niektórzy respondenci nie mieli tak udanego życia rodzinnego jak on i w związku z tym trudno im
było liczyć na pomoc najbliższych (więcej na ten temat w rozdziale 6). W przypadku niektórych
innych osób, te rodzinne sieci wsparcia były przerwane bądź osłabiane przez migrację
i/lub założenie własnego gospodarstwa domowego z dala od rodziców, tak, jak miało to miejsce
w przypadku siostry Piotra.
Twierdzenie o wpływie rodzinnych sieci wsparcia na decyzje prokreacyjne Polaków uważam za
jeden z najważniejszych wyników mojego badania. Takie sieci wsparcia mogą likwidować
przeszkody w podejmowaniu pozytywnych decyzji prokreacyjnych, które są związane ze
sposobem funkcjonowania rynku pracy w Polsce oraz brakiem odpowiedniej polityki społecznej
państwa. Dobrze działająca sieć zapewnia wsparcie, które jest nieporównywalne pod względem
zakresu i jakości z usługami komercyjnymi, dostępnymi zresztą tylko dla nielicznej grupy bardzo
zamożny osób. Ułatwiają one także socjalizację do ról rodzicielskich oraz ich odgrywanie, o czym
będzie mowa w rozdziale 5. Pomoc rodziców (zwłaszcza matek/babć) może być także przydatna
w ustanawianiu satysfakcjonującego podziału obowiązków w gospodarstwach domowych
młodych ludzi (patrz rozdział 6). Zanikanie rodzinnych sieci wsparcia można z dużym stopniem
pewności uznać za jeden z czynników, które wpływają na obniżanie wskaźnika dzietności w Polsce.
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Przyczyn zanikania rodzinnych sieci wsparcia można upatrywać w kilku obszarach. W latach
świetności państwa opiekuńczego było ono oskarżane o przejmowanie funkcji zarezerwowanych
w przeszłości dla rodziny. Dotyczyło to także dawnych państw socjalistycznych w Europie,
w których na przykład duża dostępność opieki w żłobkach i przedszkolach ułatwiała godzenie
pracy zawodowej z rodzicielstwem (por. Beck i Beck-Gernsheim, 2002, s. 119-133). Państwo
w tamtym okresie generowało impulsy indywidualizacyjne, które ułatwiały wchodzenie kobiet na
rynek pracy, zwiększały mobilność młodych ludzi i ich aspiracje życiowe. Zjawiska te osłabiały
jednocześnie rodzinne sieci wsparcia. Przemiany ostatnich dekad zaowocowały jednak
wycofywaniem się instytucji państwowych z usług społecznych, co jest doskonale widoczne
w zebranych przeze mnie opowieściach o życiu. Role, które w przeszłości odrywały rodzinne sieci
wsparcia i które były następnie przejmowane przez agendy państwowe, są przez te drugie
odgrywane z coraz mniejszym zaangażowaniem. Jest to konsekwencja postępującej
indywidualizacji, której siła w drugiej nowoczesności przybrała niespotykane wcześniej rozmiary.
Kolejne impulsy indywidualizacyjne, generowane między innymi przez rynek pracy, nie powodują
odbudowywania dawnych sieci rodzinnych wsparcia. Wycofywanie się państwa z aktywnego
kształtowania jednostkowych dróg życiowych wymusza na wielu młodych ludziach
samodzielne poszukiwanie rozwiązań problemów wynikających z braku zinstytucjonalizowanego
wsparcia dla rodziców.
Do zanika sieci wsparcia z pewnością przyczyniają się również przemiany form życia rodzinnego.
W czasach młodości osób z pokolenia rodziców moich respondentów triumfy święciła rodzina
nuklearna, złożona z małżeństwa i dzieci tworzących osobne gospodarstwo domowe. Niemniej
jednak zaangażowanie dziadków w wychowanie wnuków nie było niczym niezwykłym, o czym
świadczą opowieści badanych osób. Dziś ulega to zmianie. Dziadkowie, w tym zwłaszcza babcie
stereotypowo odpowiadające za wychowanie dzieci, są aktywni zawodowo i nie mogą na cały etat
zajmować się wpieraniem młodego pokolenia. Wielu moich respondentów kontestowało stosunki
panujące w swojej rodzinie pochodzenia i nie miało dobrych relacji z rodzicami, co w oczywisty
sposób pozbawiało ich wsparcia. Coraz częstsze są rozwody, rekonstrukcje rodzin, które także
zmieniają rodzinny układ sił. Rosnące oczekiwania jednostek odnośnie jakości życia rodzinnego
mogą coraz częściej prowadzić do osłabiania więzi łączących ich z najbliższymi krewnymi.
Wyniki przeprowadzonej analizy dróg życiowych nakazują w sposób szczególny podkreślić wpływ
migracji na zanikanie różnego typu sieci wsparcia, a poprzez to na decyzje prokreacyjne
podejmowane przez jednostki. Przeprowadzki i zmiany miejsc pracy w niemal namacalny sposób
oddziałują na charakterystyczne dla sieci wsparcia więzi społeczne. Niestabilność i poczucie
tymczasowości
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upowszechnianiu się nowych form życia rodzinnego, które bardziej przystają do warunków życia
drugiej nowoczesności.
Publicyści i badacze zajmujący się gospodarczym wymiarem funkcjonowania społeczeństw często
wskazują na niewielką mobilność młodych Polaków, którzy według nich nie są skorzy by zmieniać
miejsce zamieszkania w zależności od aktualnych potrzeb rynku pracy (por. Prajsnar, 2016).
Na marginesie trzeba kolejny raz zwrócić uwagę, że mamy tu do czynienia z typową radą
ekspertów z epoki drugiej nowoczesności: „ponieważ rynek pracy musi rządzić się swoimi
prawami, to jednostki muszą dostosowywać do niego swoje życie”. Innymi słowy, jeśli instytucje
mają trudności z zapewnieniem równomiernej podaży pracy w Polsce (czy też patrząc, bardziej
globalnie, w Unii Europejskiej), to młodzi ludzie muszą się przeprowadzić by zlikwidować
sprzeczności wynikające z ich sposobu działania. Oczywiście rada ta pozostaje aktualna do czasu,
gdy zalecana przez ekspertów masowa migracja do wybranych ośrodków zderzy się z jakimś
kolejnym kryzysem gospodarczym, do którego realiów jednostki znów będą musiały
się dostosować.
Analiza dróg życiowych wskazuje, że zarzut niskiej mobilności stawiany młodym Polakom przez
ekspertów może być nie do końca trafny. Większość moich respondentów wielokrotnie zmieniała
miejsce zatrudnienia, co często szło także w parze ze zmianą miejsca zamieszkania. Zestawienie
danych na ten temat umieszczone zostało w Tabeli 3.9. Prawdą jednak jest, że badane osoby miały
niewielką motywację do tego, by nieustannie przeprowadzać się przez całe swoje życie. Większość
respondentów dążyła do tego, by po latach przenosin z miejsca na miejsce osiedlić się
w konkretnej miejscowości, w której będą posiadać stałe lokum. Wynikało to wprost z dążenia do
ustabilizowania biografii, niezbędnego by móc osiągnąć postawione sobie cele życiowe.
Co ciekawe, liczne zmiany miejsc i pracy i miejsc zamieszkania zazwyczaj nie były równoznaczne
z dynamicznym rozwojem kariery zawodowej. Jak próbowałem to wykazać w części 4.4.1. także
„robienie kariery” wymaga pewnej stabilizacji życiowej, a dostosowywanie się do zmiennych
wymogów rynku pracy nie jest sposobem na jej osiągnięcie.
Okres wzmożonej mobilności przestrzennej respondentów przypadał zazwyczaj na czas ich
wczesnej młodości. Przeprowadzona analiza biografii wskazuje, że wymóg mobilności przyczynia
się do obniżania dzietności w Polsce, ponieważ przeprowadzka w nowe miejsce zazwyczaj
bardzo utrudnia lub całkowicie redukuje oddziaływanie sieci wsparcia. Jest ono ważnym
czynnikiem rozważanym przez jednostki w czasie prowadzonych przez nich strategicznych
kalkulacji, który motywuje je do podejmowania pozytywnych decyzji prokreacyjnych. Zestawiając
ten fakt z opisanymi wcześniej realiami pracy w Polsce, należy stwierdzić, że godzenie pracy
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w nowym miejscu zamieszkania z rodzicielstwem jest ekstremalnie trudne. Mogą sobie na to
pozwolić jedynie rodziny zamożne, w których jedno z małżonków jest gotowe przynajmniej
czasowo zrezygnować z pracy, bądź rodziny które stać na wynajęcie profesjonalnego wsparcia
(opiekunek, pomocy domowych itp.). Są to problemy, z którymi zetknęło się wielu moich
respondentów, w tym także osoby bezdzietne. Te ostanie zazwyczaj nawet nie potrafią sobie
wyobrazić jak mogłoby wyglądać godzenie rodzicielstwa z ich nieuporządkowanym życiem
codziennym. Z kolei przykład respondentów takich, jak Piotr pokazuje, że ustabilizowanie drogi
życiowej może pozwolić osobom planującym posiadanie dzieci na bardzo szybką realizację tego
zamierzenia. Szczególnie doniosłą rolę w tym stabilizowaniu mogą odgrywać rodzinne sieci
wsparcia. Usługi kupowane na wolnym rynku czy wsparcie instytucji państwa mogłyby je
częściowo zastąpić, ale są one w większości przypadków niedostępne dla młodych osób. Można
przypuszczać, że to właśnie lepsza dostępność usług społecznych oferowanych młodym rodzicom
przez niektóre zachodnie państwa oraz większe możliwości korzystania z komercyjnej oferty
w tym zakresie są jednymi z przyczyn rosnących wskaźników dzietność Polek zakładających
rodziny na emigracji. Opisywane tu badania były jednak przeprowadzone jedynie wśród osób
mieszkających w Polsce, dlatego twierdzenie to nie może być poparte analizą zebranych danych.
Wątki związane z migracją pojawiają się w zdecydowanej większości zebranych przeze mnie
opowieści o życiu. Dotyczą one zarówno przeprowadzek w obrębie kraju (głównie związanych
z edukacją i pracą), jak również wyjazdów zagranicznych (w większości przypadków związanych
z pracą). Na drogach życiowych respondentów piętno odcisnęły nie tylko ich własne wyjazdy, ale
także decyzje w tym zakresie podejmowane przez ich rodziców, partnerów czy znajomych.
Przykłady tego można znaleźć w zamieszczonych w Aneksie 3 tabelach z analizą porównawczą
poszczególnych danych zawartych w poszczególnych opowieści o życiu. Jedną z badanych osób,
na których życie duży wpływ wywarły migracje jest Paweł.
Mężczyzna pierwsze lata swojego życia spędził na wsi. Mieszkał wówczas w rodzinnej
miejscowości swojego ojca. Pod naciskiem matki respondenta rodzina przeniosła się jednak do
znajdującego się kilkadziesiąt kilometrów dalej dużego miasta, z którego pochodziła kobieta.
Tu Paweł uczęszczał do szkół i spędził zdecydowaną większość życia. Początkowo mieszkał
z rodzicami i rodzeństwem u innych członków rodziny. Po roku, gdy udało im się kupić
i przygotować do zamieszkania dom, ponownie stworzyli samodzielne gospodarstwo domowe.
W momencie przeprowadzania wywiadu Paweł nadal mieszkał w zasiedlonym wówczas domu.
Jest w nim jednak jedynym domownikiem, ponieważ jako jedyny z pięcioosobowej rodziny,
przebywał nadal w rodzinnym mieście. Najpierw dom opuścił jego o osiem lat starszy brat. Różne
koleje losu doprowadziły do tego, że obecnie mieszka on w jednym z wielkich polskich miast.
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Następnie wyprowadziła się, w stosunkowo młodym wieku, jego o cztery lata starsza siostra, która
studiowała w większym mieście, a teraz osiedliła się za granicą, gdzie wychowuje trzyletniego
siostrzeńca respondenta. Jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu Pawła był rozwód jego
rodziców, po którym dom opuścił jego ojciec. Następnie respondent mieszkał przez jakiś czas
jedynie z matką. Ich sytuacja finansowa była trudna, co wpłynęło na decyzję kobiety o wyjeździe
do pracy za granicą. Tym sposobem Paweł w wieku dziewiętnastu lat był zmuszony rozpocząć
samodzielne życie bez wsparcia najbliższej rodziny. Fakt ten w oczywisty sposób ograniczył jego
możliwości swobodnego definiowania celów życiowych i wolność wyboru w kluczowych
momentach biografii. Plany życiowe Pawła musiały uwzględnić konieczność zapewnienia sobie
środków do życia oraz samodzielnego załatwienia wszystkich codziennych spraw.
Bardzo duże znaczenie w życiu tego respondenta miały kontakty z jego przyjaciółmi i znajomymi.
Charakter przeprowadzonych badań nie upoważnia do tworzenia psychologizujących twierdzeń,
ale wydaje się, że w czasach szkolnych grupa rówieśnicza była dla niego odskocznią od problemów
w domu. Analiza drogi życiowej respondenta uprawnia jednak co najmniej do stwierdzenia, że gdy
Paweł został pozbawiony bezpośredniej pomocy ze strony najbliższej rodziny, grupa rówieśnicza
zaczęła odgrywać w jego życiu rolę swoistej sieci wsparcia. Owa grupa bliskich znajomych
uformowała się w czasie nauki w gimnazjum i przetrwała kilka kolejnych momentów
przełomowych w życiu jej poszczególnych członków. Spędzali oni ze sobą przez kolejne lata bardzo
wiele czasu. Nie przeszkadzał w tym fakt, że większość osób uczęszczała do różnych szkół średnich.
Młodych ludzi łączyły wspólne zainteresowania oraz styl życia charakterystyczny dla subkultur
młodzieżowych zorganizowanych wokół muzyki. Wydarzenia związane z funkcjonowaniem
w grupie rówieśniczej na kilka lat zdeterminowały przebieg drogi życiowej Pawła. Grupa
rówieśnicza oferowała mu nie tylko poczucie wspólnoty i wsparcie emocjonalne, ale także całkiem
realną pomoc. Przykładem tego jest wsparcie w znalezieniu pracy, którą wykonuje do dziś i która
dała mu szansę na rozwój.
W momencie przeprowadzania wywiadu sytuacja zaczęła się jednak zmieniać. Paweł oceniał
wtedy, że spośród piętnastu jego najbliższych kolegów, w rodzinnym mieście nadal mieszkały tylko
cztery osoby. Respondent był stosunkowo młodą osobą (podczas tworzenia analizowanej
opowieści o życiu miał dwadzieścia sześć lat). W związku z tym, w przypadku większości jego
znajomych główną przyczyną migracji nie była konieczność zarabiania na życie, ale studia
w większym ośrodku akademickim. Ich wyjazd początkowo nie miał dużego wpływu na życie
Pawła, ponieważ podobnie jak w czasach liceum, spotykali się regularnie, choć oczywiście z nieco
mniejszą częstotliwością. Respondent był w tygodniu zajęty pracą, więc także on nie odczuwał
tego, że coś uległo zmianie. Rozwój dróg życiowych jego przyjaciół spowodował jednak, że zaczęli
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oni coraz rzadziej pojawiać się w rodzinnym mieście. Koniec studiów dla wielu z nich oznaczał
rozpoczęcie pracy zawodowej, a ich relacje intymne wchodziły w nowe etapy. Kontakty
z przyjaciółmi, które przez kilka ostatnich lat były główną osią wydarzeń w życiu Pawła zaczęły
w związku z tym zanikać. Z pewnością miał on prawo czuć się osamotniony, co pogłębia fakt, że
nie miał partnerki życiowej. Mężczyzna miał świadomość, że dotarł do miejsca swojej drogi
życiowej, które można określić jako rozdroże. Musiał podjąć jakieś strategiczne decyzje, jeśli chciał
uniknąć zatrzymania rozwoju swojej biografii w tym miejscu. Rozważał emigrację, ale z drugiej
strony w rodzinnym mieście trzymało go darmowe mieszkanie oraz praca, w której dostał awans.
Pomimo stabilnej sytuacji finansowej i mieszkaniowej, nieosiągnięte cele w sferze życia osobistego
powodowały, że był on daleki od realizacji planów prokreacyjnych. Pozbawienie zarówno
rodzinnej, jak również „rówieśniczej” sieci wsparcia utrudniało Pawłowi podjęcie decyzji odnośnie
przyszłości. Miało to wpływ także na poszukiwanie partnerki życiowej. Analiza dróg życiowych
pozostałych respondentów wskazuje, że sieci wsparcia odgrywają kluczową rolę w poszukiwaniu
„drugiej połówki”.
Sieci wsparcia wpływają na plany życiowe i strategiczne jednostek nie tylko poprzez pomoc
w rozwiązywaniu problemów, którą im oferują. Członkowie grup, zarówno rodzinnych, jak
i „rówieśniczych” mają tendencję do stawiania sobie podobnych ogólnych celów życiowych, są dla
siebie inspiracją w czasie określania celów życiowych oraz aktualizowania strategii ich osiągania.
Dostarczają one gotowych wzorów możliwych scenariuszy działań. Takie „inspiracje” mogą
zwiększać lub ograniczać jednostkową wolność wyborów w kluczowych momentach dróg
życiowych, co zależy w dużej mierze od charakteru danej sieci. Przykładowo, bardzo silne więzi
rodzinne mogą ograniczać mobilność młodego człowieka i zmniejszać jego możliwości rozwoju
kariery zawodowej. Z drugiej strony rodzina może być też bardzo pomocna w znajdowaniu
zatrudnienia „na miejscu”. Niezależnie od swojego wpływu na wolność wyboru, sieci wsparcia
mobilizują zazwyczaj młodych ludzi do rozwijania dróg życiowych. Sieci tworzone na bazie grup
rodzinnych niejako w automatyczny sposób dostarczają swoim członkom wzorów związanych
z życiem rodzinnym oraz motywują do rozwijania tej sfery życia. Opowieści o życiu wielu
respondentów pokazały, że w podobny sposób oddziałują też sieci oparte więziach towarzyskich
(pomiędzy rówieśnikami, znajomymi). Utrzymywanie bliskich kontaktów ze znajomymi, którzy
posiadają dzieci, uprawdopodobnia podjęcie przez jednostkę pozytywnej decyzji prokreacyjnej.
Oczywiście, można zakładać, że jeśli dana osoba podjęła uprzednio decyzję o definitywnej
rezygnacji z rodzicielstwa, to kontakt z takimi ludźmi będzie ją raczej motywował do zmiany
znajomych niż własnego stylu życia. Moje badania sugerują jednak, że oddziaływanie sieci
wsparcia nie jest tak proste i oczywiste. Osoby połączone szczególnymi więziami wspierają się
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w osiąganiu celów szczegółowych, a ich biografie upodabniają się. Oddziaływanie grupy na
określanie celów życiowych jest rozłożonym w czasie procesem, który może przebiegać dla
jednostki niezauważalnie. Dobrym przykładem tego zjawiska jest omówiona wcześniej droga
życiowa Juliusza. Wpływ ten jest poparty konkretnym, codziennym wsparciem, jakie sieć wsparcia
przekazuje jednostce. Jeszcze raz należy podkreślić, że jest ono bardzo istotnym argumentem,
który brany jest pod uwagę w czasie prowadzenia strategicznych kalkulacji w kluczowych
momentach drogi życiowej.

4.4.4. Decyzje prokreacyjne a analiza ryzyka
Model teoretyczny, który powstał na podstawie wyników opisywanych w tej rozprawie badań
czerpie bardzo wiele pojęć z teorii modernizacji refleksyjnej oraz koncepcji społeczeństwa ryzyka.
Uczciwość badacza nakazuje przyznać, że te podejścia teoretyczne były dla mnie jedną z inspiracji
na etapie projektowania badań, ale nie przesądzałem wówczas, że zostaną one w aż tak dużym
stopniu wykorzystane do formułowania wyjaśnień dotyczących decyzji prokreacyjnych. Jak
zwracałem uwagę we Wstępie, wiele założeń przyjętych w początkowych stadiach badań, zostało
później odrzuconych bądź przemodelowanych pod wpływem prac w terenie. Wynikało to z faktu,
że prowadzone analizy bardzo szybko skupiły się na wpływie otoczenia instytucjonalnego na
jednostkowe wybory dotyczące rodzicielstwa. W dużej mierze było to efektem zastosowanej
techniki badawczej, która pozwoliła na uzupełnienie badań dotyczących indywidualizacji
prowadzonych zgodnie z założeniami interpretatywnego podejścia do analizy biografii.
Wydarzenia składające się na drogi życiowe badanych osób pozwoliły na zidentyfikowanie
wskaźników szerszych procesów społecznych, które stanowiły kontekst ich rozwoju. Teoria
modernizacji refleksyjnej dostarczyła z kolei spójnych ram do ich interpretacji. Dzięki temu
możliwe było opisanie i wyjaśnienie procesów decyzyjnych będących elementem składowym
procesów realizacji planów życiowych przez badane osoby. Wyniki analizy dróg życiowych
wskazują na fakt, że instytucje drugiej nowoczesności, dążąc do rozwiązania pewnych problemów,
generują kolejne. Racjonalizacja rynku pracy i podporządkowywanie jego wymogom kolejnych sfer
życia może prowadzić do rozwoju gospodarczego, ale jednocześnie destabilizuje życie jednostek.
Państwo narodowe nie kontroluje zjawisk zachodzących na rynku pracy i podobnie jak jednostki
musi uznać prymat mechanizmów rynkowych. Prowadzona przez nie fragmentaryczna polityka
społeczna nie rozwiązuje problemów życiowych mieszkańców. Wymuszona mobilność oraz
przemiany w zakresie życia rodzinnego skutkują z kolei przerywaniem rodzinnych sieci wsparcia.
Powstające w ich miejsce sieci oparte na grupach rówieśniczych bądź kontaktach towarzyskich
pomiędzy osobami aspirującymi do określonego stylu życia zazwyczaj nie są w stanie udzielać
jednostce tak daleko idącego wsparcia, jak czyniły to grupy rodzinne. Sposób działania instytucji
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generuje zatem sprzeczności, których efekty przy wsparciu wiedzy eksperckiej, przenoszone są na
jednostki. Mechanizm ten, określany tu mianem indywidualizacji polega na tym, że ludzie muszą
znajdować biograficzne rozwiązania tych systemowych problemów (Beck i Beck-Gernscheim,
2002, s. XXII). Innymi słowy, to jednostki stają się adresatami dużej części ryzyka generowanego
przez instytucje drugiej nowoczesności i to osobiste ryzyko muszą uwzględniać, podejmując
decyzje dotyczące przebiegu swoich dróg życiowych. Wskaźnikiem tego zjawiska jest
ambiwalencja postaw prokreacyjnych. Decyzje dotyczące rodzicielstwa wpisują się zaś w proces
poszukiwania przez jednostek rozwiązań, na który składają się cykliczne aktualizacje planów
życiowych, będące próbą stabilizowania drogi życiowej rozchwianej przez sprzeczne wymagania
wynikające z kontekstu kulturowego. Wyjaśnienie fenomenu decyzji prokreacyjnych wymagało
opisania jego głębokich uwarunkowań, wpisujących się w przemiany kontekstu kulturowego.
Indywidualizacja jest sposobem standaryzowania biografii w dobie drugiej nowoczesności.
Twierdzenie to może wydawać się wewnętrznie sprzeczne, ale jego trafność potwierdza
przeprowadzona analiza biografii, która pozwala zrozumieć mechanizm owego standaryzowania.
Przymus wybierania i kierowania swoją drogą życiową dotyczy wszystkich jednostek. W czasie
podejmowania strategicznych życiowych decyzji, nie posiadają one jednak pełnej wolności
wyboru. Ludzie zawsze wybierają z ograniczonego zestawu opcji, a jego zakres jest zazwyczaj
zależny od pozycji społecznej zajmowanej przez daną osobę.
Indywidualizacja w wymiarze strukturalnym opisywana z perspektywy jednostki to proces
dwuetapowy. Po pierwsze, oddziaływanie instytucji społecznych powoduje, że jednostki
w podobnym lub tym samym momencie życia muszą podjąć decyzje dotyczące danej sfery życia.
Najlepszym przykładem jest tu oddziaływanie systemu edukacji, które zostało omówione powyżej.
Inny przykład związany jest z granicą trzydziestego roku życia – napięcia instytucjonalne
gromadzące się wokół jednostki stają się wówczas tak silne, że jest ona motywowana do
ustabilizowania swojej drogi życiowej. Napięcia te generuje zwłaszcza grupa rodzinna oraz
różnego rodzaju grupy rówieśnicze. Dostarczają one zachęt i wzorców, które zazwyczaj motywują
osoby odkładające kluczowe decyzje do wyznaczenia celów szczegółowych i rozwoju ich dróg
życiowych. Drugi etap indywidualizacji w wymiarze strukturalnym związany jest z dostępną liczbą
opcji wyboru. Na tym etapie objawiają się nierówności społeczne, ponieważ o ile instytucje
zmuszają wszystkich do wybierania, to dają im różną wolność wyboru. Ilość dostępnych opcji
wyboru powiązana jest z pozycją społeczną oraz zasobami kapitałów społecznego, kulturowego
i ekonomicznego, którymi dysponuje dana jednostka. Można zatem stwierdzić, że drugi etap
indywidualizacji dotyczy standaryzowania biografii jednostek z różnych warstw społecznych, do
których przynależność determinuje dostępność określonego zestawu opcji rozwoju drogi życiowej.
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Podejmowanie decyzji dotyczących przebiegu drogi życiowej nie może być opisywane jako objaw
„wyzwalania się” jednostek spod wpływu kontekstu kulturowego, ponieważ jest to wymóg
narzucony przez ów kontekst. Logika procesu podejmowania decyzji powoduje z kolei, że jednostki
muszą w jego czasie przeprowadzać analizę ryzyka związanego z wyborem poszczególnych
dostępnych im opcji. Wynika to nie tylko z wszechobecności ryzyka w nowoczesnym świecie, ale
także z tego, że żyjący w nim ludzie są osobiście odpowiedzialni za efekty podejmowanych decyzji.
W kontekście tego, że system społeczny standaryzuje biografie i ogranicza ilość dostępnych opcji
wyboru należy uznać to za kolejną sprzeczność drugiej nowoczesności.
Nierozerwalny związek pomiędzy analizami ryzyka a decyzjami prokreacyjnymi możliwy jest do
zaobserwowania w zebranych przeze mnie opowieściach o życiu. Ich badanie pozwoliło stwierdzić,
w jaki sposób sprzeczności instytucjonalne znajdują odbicie w ludzkich biografiach. Analiza
kluczowych momentów pozwoliła zaś na identyfikację czynników, które brane są pod uwagę
w czasie prowadzenia przez jednostki indywidualnych analiz ryzyka. Zastosowana technika
badawcza skupiała się na analizie warstwy faktograficznej zebranych opowieści, dlatego
niemożliwe było zidentyfikowanie wszystkich tego typu czynników, w tym w szczególności tych
związanych ze zjawiskami psychologicznymi. Możliwy był jednak pogłębiony opis zewnętrznych,
niezależnych od jednostek czynników społecznych i kulturowych. Udało się również
zidentyfikować czynniki wynikające z logiki procesu podejmowania strategicznych decyzji oraz
aktualizowania planów życiowych. W kolejnych akapitach omówione zostaną poszczególne
uwarunkowania analiz ryzyka dokonywanych w czasie podejmowania decyzji prokreacyjnych.
Relacje pomiędzy rodzicielstwem, a innymi możliwymi do osiągnięcia celami ogólnymi.
Pozytywna decyzja prokreacyjna możliwa jest do podjęcia dopiero, gdy zostaną osiągnięte cele
szczegółowe pozwalające na ustabilizowanie biografii. Oznacza to, że aby droga życiowa danej
osoby w ogóle znalazła się w miejscu, w którym możliwe jest podjęcie decyzji prokreacyjnej, to
jednostka musi wcześniej uporać się z wieloma problemami wynikającymi ze sposobu działania
instytucji. W przypadku badanych osób szczególnie istotne było tu pozycjonowanie dróg
w stosunku do wymogów rynku pracy. Osiągnięcie celów szczegółowych nie oznacza jednak
automatycznego podjęcia pozytywnej decyzji prokreacyjnej. Realizacja celu związanego
z rodzicielstwem może zagrażać osiąganiu innych celów ogólnych. Ryzyko to jest szczególnie duże
w przypadku awangardy indywidualizacji, którzy mogą wybierać spośród wielu atrakcyjnych
możliwości rozwoju drogi życiowej. Jednostki muszą zatem oceniać ryzyko nieosiągnięcia
alternatywnych celów ogólnych w przypadku narodzin dziecka i/lub określić własne priorytety,
jeśli nie dokonała tego już na etapie określania tych ogólnych zamierzeń. Opisany tu aspekt analizy
ryzyka przypomina zatem twierdzenia zwolenników ekonomicznego ujęcia zmian płodności, które
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zostało opisane we Wstępie. Wyniki moich badań wskazują jednak, że rodzicielstwo jest na tym
etapie drogi życiowej odrzucane stosunkowo rzadko, ponieważ dla większości młodych osób
założenie rodziny ciągle jest priorytetowym celem ogólnym. Potwierdzają to także wyniki badań
ilościowych. Młodzi Polacy i młode Polki odkładają rodzicielstwo do czasu ustabilizowania
drogi życiowej, ale zazwyczaj z niego całkowicie nie rezygnują. Większość z nich doczekuje
się ostatecznie potomka

i

zjawiska

tego

nie można tłumaczyć

tylko

i wyłącznie

przypadkowymi ciążami.
Ryzyko ponownego zdestabilizowania biografii. Osiągnięcie celów ogólnych bardzo często nie
oznacza trwałego ustabilizowania drogi życiowej. Narodziny dziecka mogą powodować utratę
„zdobyczy” w innych sferach życia. Dobrym przykładem tego jest sytuacja zawodowa kobiet,
których perspektywy rozwoju kariery zawodowej często ulegają pogorszeniu po tym, jak zostają
matką (por. Aranda i Glick, 2014, s. 91-99; Christopher, 2012, s. 75-78; Evertsson, 2013, s. 145151; Turner i Norwood, 2013, s. 398-400; Wojciechowska, 2012, s. 79-83). Badanie biografii moich
respondentów pokazuje, że tego typu analizy są powszechnie prowadzone zwłaszcza przez osoby
już będące rodzicami. Zrealizowały one już, przynajmniej częściowo, swój cel ogólny związany
z rodzicielstwem i posiadają stabilną sytuację życiową. Powiększenie ich rodziny byłoby
teoretycznie możliwe, ale niesie ono ze sobą duże ryzyko zaburzenia osiągniętego stanu
równowagi. Zagrożeń jest tu wiele: pojawienie się nowych obowiązków i obciążeń finansowych,
zmiana relacji z partnerem, konieczność przeprowadzki do większego mieszkania, trudności
wychowawcze wynikające z różnicy wieku między potomstwem itp. Analiza ryzyka w tym aspekcie
bardzo często prowadzi rodziców do negatywnej decyzji prokreacyjnej. Bardziej racjonalnym
rozwiązaniem jest poprzestanie na częściowej realizacji planów prokreacyjnych niż ryzykowanie
destabilizacji drogi życiowej, która odbije się na sytuacji wszystkich osób tworzących rodzinę.
Dostępność sieci wsparcia. Opisane powyżej ryzyko zdestabilizowania drogi życiowej pod
wpływem rodzicielstwa jest większe dla osób, które nie funkcjonują w ramach sieci wsparcia,
zwłaszcza tych o charakterze rodzinnym. Potencjalne wsparcie, na które można liczyć od bliskich
osób jest także ważnym czynnikiem branym pod uwagę przez osoby, które rozważają podjęcie
starań o pierwszego potomka. W ich przypadku brak sieci wsparcia skutkuje zazwyczaj
odkładaniem pozytywnej decyzji prokreacyjnej. Dzieje się tak na przykład w przypadku osób, które
przeniosły się z rodzinnych wsi lub miasteczek do oddalonych od nich metropolii. Nie mogą one
liczyć na codzienną pomoc rodziny w opiece nad dzieckiem, ponieważ sieć wsparcia została
przerwana lub osłabiona przez oddalenie rozumiane w sensie geograficznym. Takie osoby muszą
zatem osiągnąć więcej celów szczegółowych zanim dojdą do momentu podejmowania decyzji
prokreacyjnej. Muszą między innymi zapewnić sobie lokum (nie mogą mieszkać z rodziną) oraz
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wyższe zarobki (żeby opłacić dodatkową opiekę nad dzieckiem). Sieci wsparcia są niezbędne
młodym rodzicom zarówno do zwykłego, codziennego funkcjonowania (np. odbieranie dziecka ze
żłobka, przygotowanie obiadu), jak i w sytuacjach kryzysowych (np. nagła choroba, nadgodziny
w pracy). Podane tu przykłady działania sieci wsparcia mogą się wydawać banalne. Potencjalny
brak pomocy bliskich osób w takich prozaicznych sprawach powoduje jednak, że ryzyko związane
z rodzicielstwem drastycznie rośnie. Czasem jego poziom jest tak wyskoki, że wprost
niewyobrażalne jest podjęcie pozytywnej decyzji prokreacyjnej. Jedynym możliwym wyborem jest
wówczas odłożenie rodzicielstwa. W bardzo wielu przypadkach negatywnej decyzji prokreacyjnej
nie można zatem tłumaczyć poprzez odwołanie się do rzekomego egoizmu jednostek
poświęcających się karierze zawodowej.
Ryzyko niesprostania oczekiwaniom. W czasie analizy ryzyka towarzyszącego podejmowaniu
decyzji prokreacyjnej jednostki muszą zmierzyć się z dwoma zestawami oczekiwań odnośnie
odgrywania roli rodzica. Z jednej strony są to oczekiwania, które jednostka formułuje sama wobec
siebie na podstawie analizy przeszłych doświadczeń oraz na podstawie wzorców, które
przekazywane są jej z zewnątrz. Wśród nich są także oczekiwania dotyczące określonego stylu
życia, ponieważ rodzicielstwo często wpisuje się w jednostkowe aspiracje w tym zakresie. Na drugi
zestaw składają się oczekiwania wprost formułowane i przekazywane jednostce przez otoczenie
społeczne. Współcześnie w jego skład wchodzą nie tylko „znaczący inni”, ale także różnego rodzaju
eksperci, którzy dzięki mediom elektronicznym są obecni w życiu codziennym jednostek. Nie jest
prawdą, że w drugiej nowoczesności pojęcie roli społecznej straciło na znaczeniu. Pod wpływem
przyrostu wiedzy eksperckiej role społeczne uległy pewnym transformacjom, ale z pewnością nie
odeszły one wraz z zanikaniem struktur charakterystycznych dla pierwszej nowoczesności.
Refleksyjność dominującej formy uspołecznienia powoduje, że wiedza ekspercka dotycząca
rodzicielstwa cały czas dynamicznie się rozwija. Zamiast ułatwiać odgrywanie ról rodzicielskich,
komplikuje ona ten proces na skalę dotychczas niespotykaną. Rodzic musi sprostać obecnie wielu
różnym oczekiwaniom, które zbiorczo można określić mianem „nakazu zapewnienia dziecku
dobrego startu”. Realizacja tego nakazu obejmuje:


zapewnienie potomkowi odpowiednich warunków materialnych (eksperci są w stanie
dokładnie wyliczyć ile kosztuje wychowanie dziecka),



zapewnienie zdrowego rozwoju organizmu (podawanie odpowiednich suplementów diety
i zajęć sportowych),



zapewnienie właściwego rozwoju umysłu (odkrycie ukrytych talentów dziecka,
zapewnienie zajęć pozalekcyjnych)
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zapewnienie odpowiedniego rozwoju emocjonalnego (nawiązanie odpowiednich relacji
z dzieckiem).

Oczekiwania formułowane wobec rodziców na podstawie rozwijającej się wiedzy eksperckiej to
bardzo istotny element prowadzonych przez jednostki kalkulacji, dlatego zasługuje on na odrębne
omówienie. Zostanie ono zaprezentowane w rozdziale 5. W tym miejscu chciałbym zwrócić
uwagę, że te oczekiwania uprawomocniają jednostkowe decyzje związane z odkładaniem
rodzicielstwa. Jednostce trudno jest podjąć pozytywną decyzję prokreacyjną w warunkach braku
stabilizacji drogi życiowej nie tylko ze względu na samą logikę procesu podejmowania decyzji
i prowadzenia analizy związanego z nią ryzyka. Młody człowiek, którego ogólnym celem życiowym
jest rodzicielstwo mógłby teoretycznie zignorować pozostałe sfery życia i zdecydować się na
założenie rodziny bez realizacji celów szczegółowych. W sytuacji, gdy nie mamy do czynienia
z narodzinami nieplanowanego dziecka, tylko z podejmowaniem decyzji prokreacyjnej, zdarza się
to jednak rzadko. Czynnikiem, który demotywuje młodych ludzi do realizacji celów prokreacyjnych
kosztem stabilizowania biografii jest bardzo silna kontrola społeczna, jakiej doświadczają
potencjalni rodzice, zwłaszcza ci wywodzących się z warstw dysponujących większymi zasobami
kapitału społecznego i kulturowego.
Ryzyko urodzenia dziecka niepełnosprawnego i/lub ryzyko dla zdrowia matki. Ten aspekt
jednostkowych kalkulacji bardzo dobrze ukazuje skutki detradycjonalizacji prokreacji. Ciąża, poród
i rodzicielstwo zawsze niosło ze sobą element zagrożenia dla zdrowia dziecka, jego matki, a czasem
także być może pozostałych członków grupy rodzinnej. Ludzie, a właściwie tworzony przez ich
działania kontekst kulturowy od zawsze musiał jakoś „radzić” sobie z tym niebezpieczeństwem,
które wpisuje się w opisywaną między innymi przez Becka (2002, s. 280) i Baumana (2008, s. 35)
„niepewność ontologiczną” drugiej nowoczesności. Owa niepewność była usuwana dzięki
oddziaływaniu tradycji, a zwłaszcza, jak słusznie zwracał uwagę Giddens (2007a, s. 86-90), dzięki
magii i religii. W świecie tradycyjnym rodzicielstwo nie było kwestionowane, mimo ryzyka, które
się z nim wiązało. Istota oddziaływania tradycji polegała na tym, że owe niebezpieczeństwa nie
były przez jednostki rozpatrywane jako ryzyko, ale jako element odwiecznego, „naturalnego”
porządku życia. Detradycjonalizacja prokreacji zaczęła się zaznaczać w momencie, gdy u zarania
nowoczesności ciąża i poród stały się domeną naukowej medycyny. Zjawisko to zostało bardzo
dobrze opisane przez Adrienne Rich (2000, s. 204-225). Proces detradycjonalizacji i unaukowienia
prokreacji, pomimo różnych perturbacji doprowadził ostatecznie do znacznego ograniczenia
niebezpieczeństw związanych z porodem w krajach rozwiniętych. Miało to duże znaczenie dla
modernizacji społeczeństw. Świadczy o tym chociażby fakt, że śmiertelność okołoporodowa
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i śmiertelność dzieci są współcześnie często stosowanymi wskaźnikami poziomu rozwoju
poszczególnych państw narodowych.
Modernizacja w sferze prokreacji ma również swoje negatywne strony. Zmiany wywołane przez
detradycjonalizację ciąży, porodów oraz poparta naukowymi metodami dbałości o zdrowie dzieci
i dorosłych, które same w sobie można ocenić pozytywnie przyczyniają się do generowania
nowych problemów. Innymi słowy, nowoczesne instytucje likwidując część ryzyka związaną ze
zdrowotnym aspektem rodzicielstwa generują jego nowe rodzaje, które w drugiej nowoczesności
muszą być brane pod uwagę przez jednostki podejmujące decyzje prokreacyjne. Ryzyko to jest
związane w szczególności z wszechobecnością wiedzy eksperckiej dotyczącej rodzicielstwa. Należy
pamiętać o tym, że w drugiej nowoczesności wiedza ekspercka niekoniecznie oznacza wiedzę
naukową. Współcześnie w sferze publicznej funkcjonuje wielu konkurencyjnych ekspertów, którzy
formułują zalecenia dla rodziców, w tym także zalecenia dotyczące zdrowia. Powoduje to, że
jednostki są świadome najróżniejszych realnych i nierealnych rodzajów ryzyka związanego
z rodzicielstwem, którego nie mogą ignorować. Opowieści moich respondentów wskazują, że
większość młodych ludzi słyszała o wskaźnikach określających ryzyko powikłań w zakresie
płodzenia i urodzenia dzieci, których wartość rośnie wraz z wiekiem rodziców. Dziecko zaraz po
urodzeniu oceniane jest za pomocą Skali Apgar. Każdy z łatwością może sprawdzić ryzyko
pojawienia się genetycznych wad płodu w przeliczeniu na tysiąc urodzeń. Bardzo rzadkie choroby
występujące u dzieci czy powikłania okołoporodowe są powszechnie znane, chociaż większość
młodych ludzi nie miała okazji nigdy bezpośrednio się z nimi zetknąć. Są one jednak codziennym
tematem sensacyjnych doniesień medialnych.
Ryzyko narodzin niepełnosprawnego lub chorego dziecka oraz ryzyko, jakie niesie poród dla
zdrowia matki jest ważnym elementem kalkulacji prowadzonych przez potencjalnych rodziców.
Zwłaszcza pierwsza część tego twierdzenia może wydawać się niektórym osobom kontrowersyjna.
Celem moich badań było jednak opisywanie i wyjaśnianie rzeczywistości, a nie formułowanie
postulatów odnośnie, tego jak powinna ona wyglądać. Dlatego opis analizy ryzyka prowadzonej
w ramach podejmowania decyzji prokreacyjnej nie może nie uwzględniać faktu, że potencjalni
rodzice obawiają się narodzin dziecka z niepełnosprawnością. Moje respondentki opowiadały
także często o obawie, że poród odbije się negatywnie na ich zdrowiu. Analiza zebranych
opowieści o życiu wskazuje, że chociaż medycyna pomaga w faktycznym uniknięciu wielu
niebezpiecznych sytuacji i ratuje życie i zdrowie wielu osób, to jednocześnie buduje ona poczucie
zagrożenia związane z prokreacją. Obawy przed pogorszeniem stanu zdrowia, które żywiły moje
respondentki nie zawsze wydawały się racjonalne. Atmosfera zagrożenia powoduje jednak, że
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nawet osoby, które nie mają żadnych przeciwskazań medycznych do zostania rodzicami zaczynają
się obawiać i rozważać ryzyko związane z utratą zdrowia.
Paradoksalnie, w budowanie atmosfery zagrożenia związanego z rodzicielstwem wpisują się także
nieustające akcje charytatywne, których celem jest pomoc chorym dzieciom i ich rodzinom.
Oczywiście trudno oceniać je negatywnie, ale ich ubocznym efektem jest uświadamianie
potencjalnym rodzicom, że w kryzysowych sytuacjach będą sami musieli zatroszczyć się
o wsparcie, którego nie zapewni państwo, rodzina czy znajomi. Nowoczesną odpowiedzią na ten
problem jest instytucja społeczeństwa obywatelskiego, dzięki której możliwe jest udzielenie
pomocy wielu potrzebującym osobom. Brak systemowego rozwiązania w tym zakresie oraz rozpad
sieci wsparcia powiększają jednak ryzyko związane z utratą zdrowia i/lub narodzinami dziecka
z niepełnosprawnością. W tej sytuacji nie ma praktycznie możliwości by te zdarzenia nie
destabilizowały drogi życiowej. Jest to więc typowy przejaw indywidualizacji, spychania na poziom
jednostkowy problemów, z którymi nie radzi sobie system społeczny.
Analiza przypadków, w których rodzicielstwo jest kwestią pozytywnej decyzji prokreacyjnej,
pozwala zrozumieć jak wiele sprzeczności musi rozwiązać jednostka, by zadecydować o zostaniu
rodzicem. We wcześniejszych częściach tego rozdziału próbowałem przedstawić paradoksy drugiej
nowoczesności, które powodują, że charakterystyczne dla tej formy uspołeczniania instytucje
społeczne są niekompatybilne z rodzicielstwem. Osoby, które nie dysponują dużymi zasobami
kapitałów społecznego, kulturowego i ekonomicznego, mają zazwyczaj niewielkie możliwości
określania swoich celów ogólnych oraz nie dysponują szerokim zakresem opcji w zakresie realizacji
celów szczegółowych. W związku z tym bardzo trudno jest im ustabilizować drogę życiową na tyle,
by analiza ryzyka pozwoliła im na podjęcie pozytywnej decyzji prokreacyjnej. Jednak również
osoby, które ze względu na posiadane kapitały cieszą się dużą wolnością wyboru, są
demotywowane do rodzicielstwa, ponieważ ryzykują utratę korzyści płynących z wyboru innych
opcji. Większość jednostek próbuje zdobyć środki niezbędne do osiągnięcia celów szczegółowych
poprzez funkcjonowanie na rynku pracy, ale jednocześnie konstrukcja tego rynku czyni z niego
główny czynnik destabilizujący jednostkowe biografie.
Spadający wskaźnik dzietności opisuje o wiele głębsze procesy i przemiany niż jedynie rosnący
egoizm jednostek, które rzekomo dążąc do „robienia kariery” i samorozwoju rezygnują
z rodzicielstwa. Niesłuszne z pewnością jest obwinianie za ten stan rzeczy kobiet, ponieważ
przemiany dotyczące prokreacji są częścią procesów, których zalążki powstały u zarania
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nowoczesności. Dynamizm tej formy uspołeczniania każe przypuszczać, że kwestią czasu jest
pojawienie się jakiejś jej nowej formy, która wyłoni się w warunkach społeczeństwa z niewielką
liczbą dzieci. Opisane powyżej sprzeczności drugiej nowoczesności, które udało się zidentyfikować
przy okazji analiz decyzji prokreacyjnych młodych Polek i Polaków, są wskaźnikiem obszarów,
w których należy poszukiwać zalążków przyszłej zmiany.

213

Rozdział 5. Role rodzicielskie a decyzje prokreacyjne
Transformacje kontekstu kulturowego, obejmujące zarówno przemiany strukturalne, jak
i przemiany obowiązujących wzorów i wartości doprowadziły do wykorzenienia jednostek ze
starych stylów życia społeczeństwa przemysłowego. Ludzie w dobie drugiej nowoczesności
zmuszeni są do indywidualnego konstruowania własnych dróg życiowych (Beck, 2009, 27). Owa
indywidualizacja oznacza jednak zarazem standaryzowanie biografii. Jednostki nie mogą uniknąć
przymusu decydowania o przebiegu swoich dróg życiowych, ale jednocześnie napotykają w czasie
formułowania planów życiowych zróżnicowane ograniczenia, które są przejawem istniejących
nierówności społecznych.
Indywidualizacja powoduje także, że jednostki muszą na poziomie swych biografii rozwiązywać
sprzeczności systemowe, wynikające między innymi z błędów w działaniu instytucji społecznych.
Sprzeczności te są pochodną drugiego, obok indywidualizacji, istotnego rysu drugiej
nowoczesności – zjawiska refleksyjności. Cechuje ona zarówno instytucje społeczne, jak i w coraz
większym stopniu jednostki i jest tu ujmowana jako poddawanie społecznej aktywności
i materialnego stosunku do przyrody rewizji ze względu na nowo zdobyte wiadomości lub nabytą
wiedzę (Giddens 2007a, s. 29). Refleksyjność powinna prowadzić do poprawiania sposobu
działania systemu społecznego, pod jej wpływem wprowadzane są bowiem do niego nowe
rozwiązania, które mają usuwać niepożądane następstwa

wcześniejszych sposobów

postępowania. Nowoczesne instytucje mają jednak tendencję do generowania coraz to nowych
problemów i sprzeczności. Wprowadzanie nowych rozwiązań tworzy jednocześnie nowe
niepożądane następstwa, które wymagają kolejnych kroków zaradczych.
Przyrastająca wskutek refleksyjności wiedza współtworzy kontekst rozwoju jednostkowych
biografii. Podejmowanie przez jednostki decyzji dotyczących przebiegu dróg życiowych wymaga
prowadzenia strategicznych kalkulacji i analiz ryzyka. Wiedza jest tu jednak nie tylko elementem,
który pozwala unikać zagrożeń i dokonywać racjonalnych wyborów. Przyrastająca gwałtownie
wiedza sama tworzy kolejne obszary ryzyka, które muszą być brane przez jednostki pod uwagę.
Jest to efektem stosowania metody naukowej, ponieważ wyniki danych badań zawsze mogą być
podważone przez inne, nowsze lub prowadzone innymi metodami ekspertyzy. Wiedzy towarzyszy
zawsze także nie-wiedza, czyli świadomość, że tworzone na podstawie wyników badań nowe
rozwiązania mogą mieć nieprzewidziane skutki uboczne. Świadomość błędów popełnianych przez
systemy eksperckie podważa zaufanie do nich i ma daleko idące konsekwencje. W drugiej
nowoczesności, zarówno wiedza, jak i nie-wiedza są produkowane nie tylko przez systemy
eksperckie. Wyniki badań naukowych coraz częściej kwestionowane są przez laików, a jednostki
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mają dostęp do wielu różnych źródeł wiedzy, bez możliwości samodzielnej oceny jej jakości. Błędy
ekspertów oraz namnażanie się źródeł wiedzy dodatkowo zwiększają ryzyko, ponieważ jednostki
muszą samodzielnie oceniać poprawność i wiarygodność różnych ekspertyz. W ten sposób
antycypacja zagrożeń dokonywana na podstawie wiedzy i nie-wiedzy ma istotny wpływ na
podejmowane przez młode Polki i młodych Polaków decyzje prokreacyjne.
Podstawowym sposobem przekazywania jednostkom wiedzy i nie-wiedzy jest socjalizacja. Ludzkie
biografie w coraz większym stopniu rozwijają się w wymiarach poza-rodzinnych, a dynamizm
nowoczesności powoduje, że jednostki muszą być socjalizowane do uczestnictwa w coraz to
nowych grupach społecznych. Chodzi tu nie tylko o realnie istniejące grupy, ale także grupy
wyobrażone. Ich znaczenie dla jednostek rośnie wraz ze zwiększaniem się roli środków masowego
komunikowania i Internetu w socjalizacji. Przeprowadzona analiza biografii wskazuje, że wpływ
jaki wywiera wiedza i nie-wiedza na decyzje życiowe podejmowane przez jednostki można badać
poprzez identyfikowanie oczekiwań odnośnie zachowania, z jakimi muszą się one mierzyć.
Pojęciem nie tylko użytecznym w prowadzonych analizach, ale także niezbędnym do zapewnienia
spójności tworzonego modelu teoretycznego jest pojęcie roli społecznej.
W dobie drugiej nowoczesności role społeczne związane z życiem rodzinnym i prokreacją nie są
konstruowane na podstawie nakazów tradycji ani wyników „prawomocnych”, usankcjonowanych
przez odpowiednie instytucje badań naukowych. Składające się na nie oczekiwania są obszarem,
na którym ściera się wiedza i nie-wiedza. Role społeczne nie są już prostymi zestawami
jednoznacznych wskazówek, jak można je sobie było wyobrażać w modelu pierwszej
nowoczesności opisanym za pomocą metafory matrioszki. Wielość ekspertyz i źródeł wiedzy
sprawia, że role społeczne są raczej szerokimi zbiorami różnorodnych wytycznych odnośnie
działań podejmowanych przez jednostki.
W dalszej części tego rozdziału podjęta zostanie próba ukazania sprzeczności, jakie wynikają
z „rozmycia”, czy też „przeładowania” ról społecznych rodziców, które dokonało się pod wpływem
przyrastających wiedzy i nie-wiedzy. Formułowane na ich podstawie niespójne, liczne,
jednocześnie ogólne i bardzo szczegółowe oczekiwania odnośnie zachowania powodują, że
z perspektywy jednostki znacznie wzrasta ryzyko związane z odgrywaniem ról rodzicielskich.
Jest ono bardzo ważnym wymiarem prowadzonych przez jednostki analiz na etapie
podejmowania decyzji prokreacyjnych.
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5.1. Przeszkody w odgrywaniu ról rodzicielskich
5.1.1. Kolizje pomiędzy wydarzeniami w różnych obszarach życia
Głównym celem przeprowadzonej analizy biografii było poszukiwanie w obrębie opowieści o życiu
wskaźników szerszych zjawisk społecznych. W tym celu zastosowałem technikę badań
biograficznych osadzoną w nurcie socjologii realistycznej. W rozdziale 3 przybliżone zostały
wskazówki odnośnie prowadzenia tego typu analizy sformułowane przez francuskiego badacza
biografii Daniela Bertaux. Zgodnie z jego wytycznymi, na podstawie opowieści o życiu należy
zrekonstruować drogą życiową badanej osoby, a więc faktyczny przebieg zdarzeń, które złożyły się
na jej biografię. W obrębie tak opracowanych dróg życiowych występuje kilka punktów, w których
prawdopodobieństwo znalezienia wskaźników procesów społecznych jest największe. Jednym
z nich są miejsca, w których w życiu danej jednostki następują kolizje pomiędzy różnymi sferami
życia. Już przykład dróg życiowych, które zostały omówione w rozdziale 4 pozwala stwierdzić, że
sytuacje takie zdarzały się w życiu badanych młodych ludzi bardzo często. Z punktu widzenia
tematyki tego podrozdziału szczególnie interesujące są te momenty dróg życiowych, w których to
odgrywanie ról rodzicielskich koliduje z innymi sferami życia. Dane na ten temat zostały zebrane
w Tabeli 3.11.
Analiza dróg życiowych moich respondentów wskazuje na kilka typowych obszarów kolizji
pomiędzy odgrywaniem ról rodzicielskich, a innymi sferami życia. Omówione zostaną one
w kolejnych akapitach.
Życie towarzyskie. W rozdziale 4 zwracałem uwagę na fakt, że bardzo duży wpływ na przebieg
dróg życiowych młodych ludzi mają grupy rówieśnicze, których są oni członkami. Oddziaływanie
tych grup jest istotnym czynnikiem zewnętrznym kształtującym plany życiowe i strategiczne
decyzje podejmowane przez jednostki. Grupy rówieśnicze, czy też w szerszym ujęciu grupy
towarzyskie, mogą również stanowić sieć wsparcia i zastępować w tym względzie jednostki
rodzinne. Istnienie tego typu grup uzależnione jest jednak od intensywności kontaktów w ich
obrębie, dzięki którym istnieją więzi społeczne między ich członkami. W przypadku moich
respondentów uwagę zwracał proces wycofywania się z uczestnictwa w grupach rówieśniczych,
który postępował wraz ze stabilizowaniem kolejnych obszarów życia. Teoretycznie możliwe jest,
by zmniejszenie zaangażowania w życie towarzyskie i/lub rezygnacja z funkcjonowania w jednych
grupach na rzecz innych były efektami decyzji podjętych przez jednostki. Porzucenie jednej grupy
na rzecz innej mogłoby następować zwłaszcza w sytuacjach, gdy jednostka świadomie postanawia
zmienić swój styl życia i aspiruje do uczestnictwa w nowych grupach społecznych. W przypadku
badanych osób proces ten nie był zazwyczaj efektem podejmowania takich decyzji, ale zachodził
najczęściej automatycznie. Zmiana stylu życia była raczej procesem, który dokonywał się wraz
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z kolejnymi aktualizacjami planów życiowych, doprowadzającymi do przerwania/zmniejszenia
intensywności kontaktów z członkami dotychczasowych grup towarzyskich. Co więcej, większe
znaczenie niż decyzje jednostek dotyczące stylu życia miały tutaj realia codziennego życia. Bardzo
trudne jest godzenie życia towarzyskiego z osiąganiem celów życiowych w innych sferach,
zwłaszcza w sferze zawodowej i rodzinnej. Badane osoby, które posiadały dzieci, praktycznie cały
wolny od pracy zawodowej czas poświęcają na wykonywanie obowiązków domowych i opiekę nad
dziećmi. W tej sytuacji prowadzenie życia towarzyskiego w takiej formie, jak przed narodzinami
dziecka jest dla nich nierealne. Trochę inaczej wyglądała sytuacja respondentów, których pierwsze
dziecko nie było planowane. W ich przypadku wycofywanie się z życia towarzyskiego nie było
procesem. Nastąpiło ono niemal z dnia na dzień po urodzeniu się dziecka. Zjawisko to było
widoczne także w narracjach osób bezdzietnych. Ze względu na brak obowiązków rodzinnych
miały one większą możliwość angażowania się w życie towarzyskie i była to dla nich zazwyczaj
istotny wymiar ich drogi życiowej. Mimo to zdarzało się, zwłaszcza w przypadku starszych
respondentów, że nie byli oni zadowoleni z tej sfery swojego życia. Wynikało to z faktu, że ich
znajomi, którzy ustabilizowali swoją sytuację zawodową oraz założyli rodziny, zrywali z nimi
kontakty lub znacząco je ograniczali. Analiza opowieści o życiu wskazuje, że uskutecznianie
zachowań związanych z odgrywaniem ról zawodowych i rodzicielskich jest główną codzienną
aktywnością młodych osób, które są rodzicami. Wypełnianie oczekiwań związanych z tymi
rolami w zasadzie uniemożliwia młodym Polkom i Polakom rozwijanie swoich dróg życiowych
w innych wymiarach.
Rozwijanie własnych pasji. Samorozwój i prowadzenie życia zgodnego z własnymi
zainteresowaniami są pierwszoplanowymi wartościami kultury indywidualizmu. Ich realizacja
w praktyce jest jednak zazwyczaj skomplikowana. W przypadku wielu osób nakaz „rozwijania
samego siebie” nie wytrzymuje konfrontacji z realiami codziennego życia. Co więcej, jednostki nie
mogą dowolnie wybierać obszarów swoich zainteresowań, ponieważ obowiązują je ograniczenia
związane z odgrywanymi rolami, w tym zwłaszcza rolami zawodowymi i rodzicielskimi.
Przeprowadzona analiza dróg życiowych wskazuje, że młodzi ludzie będący rodzicami zazwyczaj
funkcjonują pod ogromną presją czasu. Jak stwierdziłem powyżej, bardzo trudno jest im godzić
obowiązki związane z życiem zawodowym i rodzicielstwem. Wielu rodziców biorących udział
w badaniach podkreślało, że ma czasu, by „zrobić coś dla siebie”. Niektórzy respondenci decydując
się na dziecko byli świadomi tego, że jego narodziny pozbawią ich możliwości spędzania czasu
samemu ze sobą czy też rozwijania zainteresowań.
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Odgrywanie roli rodzica wydaje się być głęboko sprzeczne z wartościami wynikającymi z kultury
indywidualizmu. Oczywiście, rodzicielstwo można traktować jako ścieżkę samorozwoju. Świadczą
o tym chociażby liczne i niezwykle popularne blogi lifestyle’owe dla rodziców. Moje badania
wskazują jednak, że wybór określonego stylu życia związanego z rodzicielstwem nie jest dla
większości młodych ludzi głównym motywem, którym kierują się w czasie podejmowania decyzji
prokreacyjnych. Rodzicielstwo nie może być traktowane jak każde inne „hobby” czy styl życia,
ponieważ jego uskutecznienie radykalnie i nieodwracalnie zmienia przebieg drogi życiowej.
Prawidłowość ta dotyczy nawet tych osób, które mają dużą swobodę wybierania różnych
kierunków rozwoju drogi życiowej i które posiadają zasoby pozwalające na zmniejszenie
uciążliwości związanych z godzeniem ról zawodowych i rodzicielskich. Osoby biorące udział
w badaniu w różny sposób odgrywały rolę rodzica. Na podstawie ich opowieści o życiu można
stwierdzić, że rodzicielstwo jest kierunkiem rozwoju drogi życiowej, ale konkretny sposób
realizowania licznych wymagań stawianych rodzicom może zależeć od praktykowanych przez
nich stylów życia. Niezależnie od nich, wszystkie jednostki muszą mierzyć się z ograniczeniami,
które utrudniają łączenie wychowania dzieci z realizacją poza-rodzinnych pasji.
Brak czasu nie jest jedyną barierą, jaką napotykają rodzice próbujący rozwijać własne
zainteresowania. Osoby podejmujące decyzje prokreacyjne muszą w swych kalkulacjach
uwzględnić fakt, że nie każde hobby jest kompatybilne z oczekiwaniami formułowanymi pod
adresem rodziców. Moi respondenci często zwracali uwagę, że czuli silną presję by być osobą
odpowiedzialną. Wątek ten zostanie rozwinięty w części 5.2. Niezależnie od zewnętrznych
oczekiwań, większość respondentów-rodziców miała głębokie wewnętrzne poczucie, że „żyją nie
tylko dla siebie”. Stabilizowanie biografii, dzięki któremu możliwe było podjęcie decyzji
prokreacyjnej może obejmować rezygnację z dotychczasowych pasji. Dobrym przykładem jest tu
droga życiowa Piotra. Mężczyzna przez lata rozwijał swoją pasję związaną ze sportami
ekstremalnymi. Oczywiste jednak było dla niego, że jako odpowiedzialny ojciec nie może
ryzykować kontuzji, która uniemożliwiłaby mu pracę i opiekę nad rodziną. W jego przypadku
decyzja o rezygnacji z tej pasji nie była wymuszona brakiem czasu. Respondent miał stabilną
i przewidywalną pracę, a w opiece nad dziećmi bardzo pomagali mu ich dziadkowie. Jego decyzja
wynikała z faktu, że rozwijanie jego zainteresowań nie było kompatybilne z odgrywaniem roli
rodzicami. Obecnie ma nową pasję, której praktykowanie dostarcza mu wiele radości i jest
jednocześnie bardziej przystające do roli odpowiedzialnego ojca.
Relacje z partnerem. Nowoczesność jest epoką, w której związki intymne przeszły ogromne
przeobrażenia. Badacze życia rodzinnego są w zasadzie zgodni co do tego, że w drugiej
nowoczesności jednostki kładą szczególny nacisk na bliskość emocjonalną ze swoim partnerem,
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a jakość ich związków podlega refleksyjnej kontroli. Jednym z najczęściej przywoływanych ujęć
współczesnych związków intymnych jest giddensowska koncepcja czystej relacji (Giddens, 2007a,
s. 124-136). Opisane powyżej zjawiska - presja czasu, pod jaką nieustannie znajdują się rodzice,
brak możliwości poświęcania czasu samemu sobie, praktykowania samorozwoju – nieuchronnie
wpływają także na jakość związków, które tworzą młodzi rodzice. Wątek ten pojawiał się w kilku
zebranych przeze mnie narracjach. Rodzice, rozdarci pomiędzy pracą zawodową a wykonywaniem
obowiązków domowych i opieką nad dziećmi, praktykują ciągłe zarządzanie kryzysowe starają się
godzić sprzeczne ze sobą wymogi rynku pracy i życia rodzinnego. Nie stwarza do warunków do
nieustannego podtrzymywania wysokiego emocjonalnego zaangażowania w związek. Podobnie,
jak inne opisywane tu obszary kolizji pomiędzy różnymi wymiarami życia, nie jest to jedynie
niedogodność, z którą muszą sobie radzić osoby będące rodzicami. Jednostki uwzględniają te
trudności związane z odgrywaniem ról rodzicielskich w swoich kalkulacjach. Mają one nie tylko
wpływ na osoby bezdzietne, ale także na ludzi, którzy posiadają już dzieci. Tym drugim trudno
decydować się na kolejne dziecko, w sytuacji, gdy ich wcześniejsze doświadczenia wskazują, że
powiększanie rodziny grozi dalszym pogorszeniem jakości ich relacji z partnerem.
Warunki życia większości młodych ludzi powodują, że praktykowanie czystych relacji jest
niemożliwe do pogodzenia z odgrywaniem ról rodzicielskich. Szczególnie jaskrawym przykładem
tego, była sytuacja badanych osób o orientacji homoseksualnej. W dobie kultury indywidualizmu
oczywistym dla nich było, że związki osób tej samej płci powinny być akceptowane na równi
z innymi modelami życia. W sytuacji, gdy „tradycyjna” rodzina jest dla wielu osób w Polsce
wzorcem życia intymnego oczekiwania te nie są zaspokajane. Respondenci z tej grupy stwierdzali,
że nie planują zostania rodzicami, ponieważ wiedzą, że ich dzieci miałyby trudności
z funkcjonowaniem w społeczności lokalnej i grupach rówieśniczych. Oczekiwania związane
z odgrywaniem roli rodzica w Polsce są kompatybilne z życiem rodzinnym przypominającym
„tradycyjny” model. To zjawisko powoduje, że bardzo rzadko wychowywanie dziecka w pojedynkę
jest preferowanym i świadomym wyborem młodych Polaków. Jest on raczej racjonalną decyzją
w sytuacji, gdy oczywiste jest, że z daną osobą nie będzie można stworzyć satysfakcjonującego
związku. Jako inny przykład można wskazać osoby żyjące w niesformalizowanych związkach, które
w świetle polskiego prawa nie są uznawane za rodziny. Niekompatybilność ról rodzicielskich
z różnymi modelami życia intymnego w drugiej nowoczesności jest kolejnym czynnikiem, który
musi być brany pod uwagę przez jednostki w czasie podejmowania przez nie strategicznych
decyzji życiowych.
Rynek pracy. Sfera życia zawodowego jest kontekstem wszystkich kolizji pomiędzy różnymi
wymiarami życia, jakie mają miejsce w obrębie drogi życiowej przeciętnego młodego człowieka
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w Polsce. Nie może to dziwić w kontekście opisanego w rozdziale 4 podporządkowania planów
życiowych większości młodych Polek i Polaków wymogom rynku pracy. Oprócz przywołanego
wcześniej wymogu mobilności, poważnym utrudnieniem w odgrywaniu ról rodzicielskich jest
wymóg dyspozycyjności. Dotyczy on osób pracujących praktycznie we wszystkich sektorach
gospodarki. Poświęcanie nieograniczonej ilości czasu na pracę nie jest przywilejem przedstawicieli
awangardy indywidualizacji, którzy rozwijają swoją karierę zawodową. W większości przypadków
nie jest ono także inwestycją, która zwróci się w postaci awansu zawodowego i wyższych zarobków
w przyszłości. Dyspozycyjność jest podstawową cechą osoby funkcjonującej na rynku pracy
i wymóg ten może nawet wydawać się uzasadniony z punktu widzenia logiki rynkowej. W sytuacji,
gdy praca nie pozostawia przestrzeni na realizację pozazawodowych pasji, dyskurs
indywidualistyczny kusi nadzieją, że to sama praca może i powinna być dla pracowników hobby.
Wielu moich respondentów wykonywało jednak zajęcia, które żadną miarą nie mogą być uznane
za rozwojowe i satysfakcjonujące. Niedogodności związane z charakterem pracy zazwyczaj były
pogarszane przez warunki, w jakich była ona świadczona. Jednym z najdotkliwiej odczuwalnych
przez jednostki jest właśnie wymóg dyspozycyjności.
Przeprowadzona analiza opowieści o życiu wskazuje, że rynek pracy bardzo często nie jest
przestrzenią, która służy do realizowania pasji. Dla wielu młodych osób jest on miejscem
zdobywania środków finansowych potrzebnych do przeżycia oraz do ustabilizowania swoich
biografii. Funkcjonowanie w warunkach podporządkowania codziennego życia wymogom
pracodawcy nie sprzyja podejmowaniu pozytywnych decyzji prokreacyjnych. Antycypowane przez
osoby bezdzietne kolizje pomiędzy pracą zawodową a odgrywaniem ról rodzicielskich są spójne
z faktami z życia respondentów, którzy są rodzicami. Mimo iż życie rodzinne uznawane jest za
szczególną wartość, to w większości przypadków, podobnie jak życie towarzyskie, samorozwój
oraz życie uczuciowe, musi ono zostać podporządkowane wymogom pracy zawodowej. Badani
rodzice radzili sobie z kolizjami pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym w kilka
typowych sposobów:
1. Zmniejszenie ilości czasu spędzanego z członkami rodziny, przy czym nie chodzi tu jedynie
o czas spędzony z dzieckiem czy partnerem, ale także z rodzicami, rodzeństwem
i członkami dalszej rodziny. Zjawisko to w jaskrawy sposób było widoczne w biografiach
osób, które zdecydowały się na zmianę miejsca zamieszkania w związku z pracą.
2. Przekazywanie dzieci pod opiekę w ramach sieci wsparcia lub publicznych bądź
komercyjnych placówek świadczących opiekę.
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3. Rezygnacja z posiadania kolejnych dzieci. Świadomość obciążeń związanych z łączeniem
pracy zawodowej i odgrywania ról rodzicielskich sprzyja podejmowaniu negatywnych
decyzji prokreacyjnych przez osoby, które są już rodzicami.

5.1.2. Rodzice przeciążeni rolami
Życie większości młodych Polaków zdominowane jest przez pracę. Działania związane
z odgrywaniem ról zawodowych pozostawiają im niewiele przestrzeni na rozwijanie dróg
życiowych w innych sferach. Dla pewnej grupy osób, praca może być drogą do samorozwoju
i realizowania własnych pasji. Bardzo wielu młodych ludzi, być może nawet większość z nich, nie
ma jednak szans na posiadanie pracy, która pozwoli im odkrywać i rozwijać swoje prawdziwe „ja”.
W sytuacji, gdy z pracy nie można zrezygnować ze względu na konieczność zdobywania środków
potrzebnych do przeżycia, potencjalni rodzice stają przed wyborem: rodzicielstwo albo rozwijanie
drogi życiowej w innych wymiarach. Dostosowanie się do wymogów rynku pracy powoduje, że
praca koliduje z rodzicielstwem, a ono samo z odgrywaniem praktycznie wszystkich innych
możliwych ról.
Opisywane tu badania nie są pierwszymi, które zwracają uwagę na problem kolizji pomiędzy sferą
życia rodzinnego, a innymi wymiarami drogi życiowej. Do podobnych wniosków doszła między
innymi Joanna Ostrouch-Kamińska, autorka książki Rodzina partnerska jako relacja
współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami
(2011). Problematyka przeciążenia rolami jest poruszana także w licznych publikacjach autorów
zagranicznych (por. Hecht, 2001; Perry-Jenkins, Goldberg, Pierce i Sayer, 2007; Strong i Cohen,
2017, s. 413-414). Pojęcie „przeciążenia rolami” można z łatwością włączyć do opisywanego w tej
rozprawie modelu teoretycznego. W kontekście analizowanego materiału empirycznego można je
zdefiniować operacyjnie jako liczne i powtarzające się w dłuższym okresie czasu kolizje pomiędzy
wydarzeniami zachodzącymi w różnych sferach życia. Ostrouch-Kamińska (2011, s. 25), podobnie
jak ja, zwraca uwagę na fakt, że podstawowymi rolami odgrywanymi przez osoby posiadające
dzieci są role rodzicielskie i zawodowe:
Przeciążenie rolami towarzyszy trudnościom w zaplanowaniu i zorganizowaniu czasu w taki sposób, aby
możliwe było sprostanie wymogom wielu ról lub/i ich konfliktowi, a zwłaszcza ról rodzinnych (w tym
rodzicielskiej) i zawodowych. Przeciążenie rolami (a właściwie jego poczucie) powstaje wtedy, kiedy
ograniczone zasoby własnej energii wykorzystujemy intensywnie, by sprostać oczekiwaniom ze strony
środowiska pracy i rodziny.

Użyte w powyższym cytacie sformułowanie „poczucie przeciążenia rolami” wskazuje na istotną
różnicę pomiędzy pracą Ostrouch-Kamińskiej, a zrealizowanym przeze mnie projektem
badawczym. Zastosowano w nich różne techniki badań biograficznych, co doprowadziło do
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skupienia uwagi na innych wymiarach analizowanych zjawisk. Głównym przedmiotem badań
cytowanej tu autorki były przemiany relacji między kobietami i mężczyznami tworzącymi rodziny
oparte na związkach partnerskich. Szczegółowym celem jej projektu była analiza przemian rodziny
i relacji między kobietami i mężczyznami, w szczególności w kontekście ich funkcjonowania na
rynku pracy, oraz edukacji i socjalizacji do ról związanych z płcią (ibidem, s. 19). Ostrouch-Kamińska
zastosowała technikę badań biograficznych opartą o założenia socjologii interpretatywnej.
W związku z tym, jej analiza polegała na wspólnym tworzeniu z badanymi osobami narracji
biograficznych i odkrywaniu w nich przejawów doświadczania, konstruowania i interpretacji
fenomenu partnerstwa między małżonkami/partnerami w rodzinie egalitarnej (ibidem, s. 22).
Dzięki tak skonstruowanym badaniom, autorka w przekonujący sposób opisała zjawisko
przeciążenia rolami, które występuje w rodzinach opartych na partnerskiej relacji
kobiety imężczyzny.
Ostrouch-Kamińska, znów podobnie jak ja, zastosowała celowy dobór próby. Innym
podobieństwem pomiędzy tymi projektami badawczymi było to, że w obu przypadkach niezbędne
było zebranie 20 narracji, by nasycić kategorie analityczne. Cytowana tu badaczka przyjęła jednak
strategię doboru podobnych przypadków, podczas gdy w moim projekcie prowadzono analizę
porównawczą dróg życiowych osób funkcjonujących w różnych kręgach i warstwach społecznych.
Ostrouch-Kamińska zaprosiła do udziału w badaniu kobiety i mężczyzn, których można zaliczyć do
awangardy indywidualizacji. Były to (z jednym wyjątkiem) osoby z wyższym wykształceniem,
a niektóre z nich posiadały nawet stopień naukowy. Badaczka poszukiwała takich respondentów
wśród przedstawicieli inteligencji, kierowników wyższego szczebla i właścicieli firm. Decyzja
o przyjęciu takiej strategii została umotywowana jej przeświadczeniem, że zajmowanie pozycji
zawodowej związanej z wysokim poziomem prestiżu pozycji zawodowej wiąże się z dużym
zaangażowaniem emocjonalnym i czasowym. W związku z tym autorka przyjęła, że osoby na takich
pozycjach są w większym stopniu motywowane do renegocjacji podziału zadań i ról oraz kształtu
relacji w obrębie rodziny (ibidem, s. 23).
Prawdziwość twierdzenia o tym, że praca zawodowa jest czynnikiem wymuszającym zmiany relacji
pomiędzy kobietami i mężczyznami w rodzinach w świetle moich badań nie budzi wątpliwości.
Nie można jednak zgodzić się z wnioskiem, że zjawisko to w większym stopniu dotyczy awangardy
indywidualizacji. W wielu przypadkach konieczność dostosowywania się do wymogów rynku pracy
dramatycznie wpływa na sposób życia osób zajmujących niższe pozycje, o czym była mowa we
wcześniejszych rozdziałach. Indywidualizacja dotyczy wszystkich osób funkcjonujących w danym
kontekście kulturowym. Konkretne rozwiązania biograficzne stosowane przez jednostki, w tym te
dotyczące relacji w rodzinach, są zróżnicowane ze względu na posiadane kapitały – społeczny,
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kulturowy i ekonomiczny. Zróżnicowanie kapitałów jest oczywiście związane z istniejącym
systemem stratyfikacji. Miejsce w nim zajmowane nie jest jednak jedynie wypadkową wysiłków
podejmowanych przez jednostkę, o czym świadczą historie osób biorących udział w moim
badaniu. Wiele osób, które wywodziło się z wyższych warstw społecznych było w bardzo wysokim
stopniu zaangażowane czasowo i emocjonalnie w pracę zawodową. W ich przypadku konieczność
renegocjacji sposobu uskuteczniania życia rodzinnego była zazwyczaj bardziej nagląca niż
w przypadku niektórych przedstawicieli awangardy indywidualizacji. Zjawisko przeciążenia rolami
dotyczy większości rodziców. Jest ono efektem indywidualizacji i przejawem jej
standaryzującego oddziaływania na jednostkowe biografie.
Odmienna strategia doboru próby nie była jedyną istotną różnicą pomiędzy zrealizowanymi przeze
mnie badaniami, a pracą Ostrouch-Kamińskiej. W tych pierwszych zastosowano technikę badań
biograficznych osadzoną w nurcie socjologii realistycznej. Dzięki jej wykorzystaniu możliwe było
więc nie tylko uzyskanie wyników komplementarnych z pracami innych badaczy, ale także
uzupełnienie ich o istotne wnioski dotyczące wpływu szerszych procesów społecznych na przebieg
dróg życiowych młodych Polek i Polaków.
Ostrouch-Kamińska (2011, s. 327) pisze:
Wielokrotnie przywoływany U. Beck twierdzi, że wymogi współczesnego rynku pracy stoją w sprzeczności
z wymogami rodziny. Pracujący rodzic zostaje więc skazany na konieczność nieustannego dokonywania
wyborów oraz poszukiwania równowagi między tymi dwoma światami życia. W sytuacji poczucia
przeciążenia rolami, będącego rezultatem dążenia do partnerstwa nie tylko na linii praca-życie, ale także na
płaszczyźnie innych ról wynikających z szerszych relacji społecznych, małżonkowie sami wypracowują
indywidualne strategie organizacji życia rodzinno-zawodowego jako niezbędnego elementu procesu
dążenia do wyższej jakości życia oraz minimalizacji obszarów napięć i konfliktów.

W świetle wyników moich badań trudno zgodzić się z twierdzeniem, że przeciążenie rolami jest
wywołane przez poszukiwanie partnerstwa w ramach odgrywania poszczególnych ról
społecznych. To zjawisko ma wiele przyczyn bezpośrednio związanych z przemianami kontekstu
kulturowego. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się modernizacja, racjonalizacja i rosnące
znaczenie systemów eksperckich, które nakazują instytucjom społecznym i jednostkom
podporządkowanie się wymogom rynku. Wraz z nimi postępuje detradycjonalizacja, która
transformuje sposoby życia jednostek. Usuwanie nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami,
którego efektem jest poszukiwanie partnerstwa także w relacjach rodzinnych, należy
interpretować jako usuwanie pozostałości nieracjonalnego, „stanowego” i osadzonego w tradycji
komponentu społeczeństwa nowoczesnego.
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Odgrywanie przez jednostki na kolejnych etapach życia wielu ról społecznych nie jest wynalazkiem
drugiej nowoczesności. Jest to raczej cecha nowoczesności w ogóle, ponieważ już w pierwszych
typizacjach tej formy uspołecznienia wprowadzone zostało rozróżnienie sfery publicznej
i prywatnej. Jego konsekwencją było wyróżnienie poszczególnych wymiarów rozwoju
jednostkowych dróg życiowych. Konieczność godzenia oczekiwań związanych z odgrywaniem
różnych ról społecznych jest więc standardowym elementem analiz ryzyka prowadzonych przez
jednostki w kluczowych momentach ich biografii.
Nie ulega wątpliwości, że przeciążenie rolami, jest poważnym problemem, z którym zmaga się
większość współczesnych rodziców. Antycypacja przez osoby podejmujące decyzje prokreacyjne
potencjalnych kolizji pomiędzy rodzicielstwem a innymi odgrywanymi przez nie rolami jest ważną
częścią prowadzonych przez nie analiz ryzyka. W drugiej nowoczesności zagrożenia dla
stabilności dróg życiowych związane z godzeniem działań w różnych sferach życia przyrastają
wraz z kumulacją wiedzy i nie-wiedzy. Podobnie, jak młody człowiek musi podporządkować się
wymogom rynku pracy, tak analogicznie odgrywanie roli rodzicielskiej wymaga od niego
znacznego poświęcenia. Przeprowadzona analiza pozwoliła na zidentyfikowanie w obrębie
opowieści o życiu przejawów bardzo licznych i często sprzecznych oczekiwań odnośnie sposobów
odgrywania roli rodzica, które formułowane są na podstawie różnych systemów eksperckich
i konkurujących ze sobą źródeł wiedzy. Dla młodego człowieka istotnym problemem jest nie tylko
to „czy” być rodzicem, ale także to „jakim” być rodzicem.

5.2. Społeczne oczekiwania wobec rodziców
Społeczeństwo pierwszej nowoczesności, metaforycznie opisane przez Urlicha Becka (2009, s. 28)
jako „matrioszka” nie tylko dawało jednostkom jednoznaczne wytyczne dotyczące tego, jak
powinno wyglądać ich życie rodzinne, ale także zapewniało warunki ich realizacji. Klarowność
oczekiwań formułowanych wobec jednostek wynikała z opisanej w rozdziale 2 „współpracy”
pomiędzy tradycją a nowoczesnością w czasie wyłaniania się pierwszych typizacji tej formy
uspołecznienia. Wytyczne te były powiązane z wielkimi strukturami społecznymi poprzez role
społeczne - oczekiwania wobec zachowania jednostek zajmujących poszczególne pozycje
społeczne (por. Merton, 2005, s. 142). Dzięki tym powiązaniom jednostkowe biografie były
dostosowywane do obowiązującego kontekstu kulturowego, który zapewniał strukturalne
warunki do realizowania przez nie „tradycyjnego” modelu rodziny.
Powyższy, modelowy opis sposobu standaryzowania jednostkowych biografii w pierwszej
nowoczesności jest siłą rzeczy pewnym uproszczeniem. Możliwe jest oczywiście wskazanie wielu
przykładów niedopasowania pomiędzy oddziaływaniem wielkich struktur a „tradycyjnym”
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modelem rodziny (np. rosnące zatrudnienie kobiet w okresie PRL). W społeczeństwie zawsze
występowały jednostki, których drogi życiowe wymykały się oddziaływaniu standaryzacji. Można
wręcz stwierdzić, że definicyjne cechy nowoczesności, ujmowanej jako forma uspołecznienia,
sprzyjają pojawianiu się takich „wyjątkowych” jednostek. Ich istnienie nie unieważnia jednak
twierdzeń na temat prawidłowości obserwowanych w społeczeństwach nowoczesnych, które
możliwe są do wykrycia dzięki badaniom społecznym. Prezentowane w tej rozprawie modelowe
ujęcie pierwszej i drugiej nowoczesności znajduje bardzo silne ugruntowanie w zebranym
materiale empirycznym.
Przemiany kontekstu kulturowego, opisywane tu jako przejście od pierwszej do drugiej
nowoczesności, powodują zmiany oczekiwań wobec zachowań formułowanych w stosunku do
osób odgrywających role rodzicielskie. Ich efektami są w szczególności:
1. Sprzeczności pomiędzy oczekiwaniami odnośnie

rodzicielstwa, które wynikają

z namnożenia się leżących u ich podstaw źródeł wiedzy;
2. Obniżenie poziomu sprecyzowania oczekiwań, co w praktyce oznacza brak klarownych
wytycznych odnoście tego, jak „być rodzicem”;
3. Brak wsparcia instytucji społecznych w odgrywaniu roli rodzica;
4. Przemiany środowiska wychowawczego i osłabienie rodzinnych sieci wsparcia, które
utrudniają socjalizację do roli rodzica (więcej na ten temat w części 5.3.).

5.2.1. Rodzicielstwo jako podejmowanie decyzji
W rozdziale 4 zwracałem uwagę na fakt, że w opowiadaniach moich respondentów pojawiały się
liczne odniesienia do dróg życiowych ich rodziców lub nawet dziadków. Przeprowadzona analiza
potwierdziła prawdziwość tezy Daniela Bertaux (2012, s. 323-324) o tym, że wymiar
jednostkowych narracji związany z historią rodzin jest kluczowym źródłem wskaźników
dotyczących szerszych procesów społecznych. Porównanie dróg życiowych moich respondentów
oraz ich rodziców (patrz Tabela 3.4.) pozwoliło na uchwycenie dynamiki nowoczesności. Badane
osoby podejmowały decyzje prokreacyjne i zostawały rodzicami w ramach odmiennego kontekstu
od tego, w którym funkcjonowały osoby z pokolenia ich matek i ojców.13 Wskaźniki niektórych
z obserwowanych obecnie zjawisk związanych z indywidualizacją w wymiarach strukturalnym
i kulturowym

były

widoczne

już

w

drogach

życiowych

rodziców

respondentów,

13

Różnice te były widoczne jeszcze jaskrawiej w czasie porównań dróg życiowych respondentów i osób
z pokolenia ich dziadków. Pomijam w tekście ten wątek ze względu na fakt, że zebrane dane dotyczące
pokolenia dziadków nie są kompletne – możliwe było ich wyekstrahowanie tylko z wybranych opowieści
o życiu.
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np. dostosowywanie się do wymogów rynku pracy, zmniejszanie się wielkości rodzin. Generalnie
można jednak stwierdzić, że rodzice badanych osób realizowali model rodziny bardzo
przypominający typową dla szczytowego okresu pierwszej nowoczesności rodzinę nuklearną.
Istotnym kontekstem decyzji prokreacyjnych jednostek z pokolenia rodziców respondentów były
przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce. Zwłaszcza w biografiach osób, których dzieciństwo
przypadło na lata 90. pojawiał się wątek bezrobocia ich opiekunów, emigracji zarobkowej, zmian
miejsc pracy. Nieco inaczej sytuacja wyglądała w przypadku osób urodzonych na początku lat 80.
Ich rodzice zazwyczaj posiadali stałe zatrudnienie w momencie przyjścia na świat moich
respondentów i mogli także liczyć na pewne wsparcie ze strony państwa. Drogi życiowe rodziców
respondentów są biografiami przełomu, na których przebieg silny wpływ miały przemiany
otoczenia instytucjonalnego. Jednocześnie postępowały także zmiany kulturowe, ale w sferze
życia rodzinnego silny wpływ „tradycyjnego” modelu rodziny ograniczał ich oddziaływanie.
Postępująca indywidualizacja powodowała jednak, że model ten był coraz mniej kompatybilny ze
zmieniającym się kontekstem kulturowym, a zjawisko to stało się w pełni widoczne w biografiach
moich respondentów, którzy rozpoczynali okres swojego dorosłego życia w dwóch pierwszych
dekadach XXI wieku.
Osoby z pokolenia rodziców, wchodzące w dorosłe życie w latach 70. i 80. XX wieku, zazwyczaj
znacznie wcześniej niż ich potomkowie zawierały związki małżeńskie, a założenie rodziny było dla
nich integralnym elementem procesu wchodzenia w dorosłość. Rodzicielstwo w przypadku
większości z tych osób nie było odraczane ani całkowicie uzależnione od osiągania innych celów
życiowych. Przebieg ich dróg życiowych wskazuje, że ścieżka dojścia do rodzicielstwa była
prostsza, wkraczało się na nią niejako „automatycznie”, a cały ten proces biograficzny przebiegał
bardziej płynnie. Dzięki temu, rodzinny wymiar jednostkowych biografii był aktywizowany
w stosunkowo młodym wieku, w pierwszym możliwym dla danej osoby momencie. Wśród osób
z pokolenia moich respondentów proces ten przebiega inaczej. Nie licząc sytuacji, w których
rodzicielstwo jest efektem przypadku, stabilizowanie biografii, poprzedzające podjęcie
pozytywnej decyzji prokreacyjnej jest zadaniem rozłożonym na lata. Zestawiając wyniki moich
analiz z dostępnymi danymi statystycznymi omówionymi we Wstępie można stwierdzić, że
szczegółowe cele życiowe udaje się młodym ludziom zazwyczaj osiągnąć dopiero w wieku około
trzydziestu lat.
Dane zawarte w zebranych opowieściach o życiu wskazują, że rodzicielstwo respondentów i ich
rodziców wiązało się z podejmowaniem różnej ilości decyzji. Osoby reprezentujące starsze
pokolenie odgrywając swoje role rodzicielskie w większym stopniu polegały na wsparciu i wiedzy
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przekazywanych im przez instytucje i grupy społeczne – zarówno własną rodzinę pochodzenia,
otoczenie sąsiedzkie i społeczność lokalną, jak i instytucje państwowe. W znaczący sposób
ograniczało to ilość decyzji, które musieli podejmować. Dzięki temu ryzyko poniesienia porażki
jako rodzic było stosunkowo niewielkie i nie było ono istotnym czynnikiem powstrzymującym
jednostki przed założeniem rodziny.
Współcześni młodzi ludzie mają powody, by obawiać się rodzicielstwa. Indywidualizacja
spowodowała, że bycie rodzicem wymaga podejmowania znacznie większej liczby decyzji,
a prowadzone przy tej okazji analizy ryzyka nie są wsparte „sprawdzoną” wiedzą przekazywaną
przez instytucje społeczne. Przeciwnie, jednostki zakładają, że mogą być przez instytucje
i stojących za nimi ekspertów wprowadzane w błąd. Fundamentalnym przemianom uległ także
proces przekazywania wiedzy w ramach typowych środowisk wychowawczych, o czym szerzej
będę pisał w kolejnych podrozdziale. W szczytowym okresie pierwszej nowoczesności w Polsce
obowiązkiem „przeciętnego” rodzica było posłanie dziecka do publicznej szkoły właściwej dla
miejsca zamieszkania, w której zapewniano mu nie tylko edukację, ale także poddawano je
obowiązkowym szczepieniom. Odstępstwa od tego prostego i jednoznacznego wzorca były rzadkie
i dotyczyły zazwyczaj osób zajmujących szczytowe pozycje w systemie stratyfikacji. W drugiej
nowoczesności każdy rodzic musi znaleźć własny sposób na realizację zadań związanych
z zapewnieniem dziecku edukacji i zdrowia. Rodzice wiele czasu poświęcają na wybór
odpowiedniej szkoły. Nawet publiczne placówki edukacyjne konkurują o zainteresowanie
potencjalnych kandydatów. Chociaż z definicji powinny one przekazywać wystandaryzowaną
w skali kraju czy regionu wiedzę, to starają się one wyróżnić na tle innych szkół. Dla rodziców jest
oczywiste, że nie każda z nich zapewni dziecku adekwatną edukację. Jego przyszłości nie można
zatem powierzać tylko i wyłącznie państwowym instytucjom. Zadaniem rodzica jest zadbanie
o zestaw odpowiednio stymulujących zabaw w domu oraz zapewnienie dostosowanych do
predyspozycji dziecka zajęć pozalekcyjnych. To bardzo istotne, ponieważ o przebiegu kariery
edukacyjnej dziecka będą decydować wystandaryzowane egzaminy. Obowiązkiem rodzica jest
zatem zapewnienie mu przewagi nad konkurencją. Rodzice nie mogą mieć zaufania do pracy szkół
i nauczycieli, podobnie jak nie mogą polegać na systemie opieki zdrowotnej. Dociera do nich wiele
informacji sugerujących, że poddawanie dzieci obowiązkowym szczepieniom może być
niebezpieczne dla ich zdrowia. Jednostkom trudno jest ocenić te doniesienia, ale brzmią one
wiarygodnie w kontekście nieudanych eksperymentów medycznych i różnego rodzaju katastrof
spowodowanych przez działanie ekspertów. Niezależnie od charakteru argumentów
przytaczanych za i przeciwko szczepieniom, już samo pojawienie się różnych opinii oraz źródeł
wiedzy i nie-wiedzy na ich temat otwiera przestrzeń dla jednostkowych decyzji. Sprzeczne,
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niejasne i niezrozumiałe dla laika informacje powodują, że dokonywanie wyborów dotyczących
sposobów odgrywania roli rodzicielskiej staje się jeszcze bardziej ryzykowne.
Rodzice muszą na co dzień podejmować bardzo wiele strategicznych decyzji dotyczących
wychowania dzieci, a wybór szkoły i kalkulacje dotyczące szczepienia są tylko dwoma przykładami
wybranymi z tego szerokiego zbioru. W warunkach drugiej nowoczesności, rodzicielstwo oznacza
podejmowanie licznych decyzji, które wymagają specjalistycznych kompetencji. Jednym
z podstawowych oczekiwań związanych z odgrywaniem roli rodzicielskiej jest podejmowanie
działań zmierzających do „zapewnienia dziecku dobrego startu”. W części 4.4.4. pisałem, że
obejmują one działania zmierzające do zapewnienia dziecku odpowiednich warunków
materialnych oraz rozwoju w wymiarze biologicznych, psychologicznym i społecznym.
Na podstawie opowieści respondentów możliwe jest pogłębienie opisu oczekiwań składających
się na rolę społeczną rodzica.

5.2.2. Odpowiedzialność za dziecko i bycie „dobrym” rodzicem
W praktycznie wszystkich analizowanych opowieściach o życiu pojawiał się wątek
odpowiedzialności za dziecko. Uwaga ta dotyczy nie tylko rodziców, ale również osób
bezdzietnych. Wynika to z faktu, że owa odpowiedzialność jest podstawowym wymiarem analiz
ryzyka prowadzonych na etapie aktualizowania planów życiowych i podejmowania decyzji
prokreacyjnych. Wyniki analizy narracyjnej warstwy opowieści o życiu, która pozwoliła na
rekonstrukcję sposobów postrzegania przez respondentów rodzicielskiej odpowiedzialności
zostały umieszczone w Tabeli 3.12.
Dla młodych ludzi jest zupełnie oczywiste, że osobiście odpowiadają za skutki swoich decyzji.
Rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić dziecku właściwych warunków i korzystają w tym zakresie
ze wsparcia (na przykład instytucji państwa) są postrzegani jako skrajnie nieodpowiedzialni i godni
potępienia.14 Ryzyko wpasowania się w ten anty-wzorzec jest jedną z głównych obaw trapiących
wielu potencjalnych rodziców.
Kilku respondentów użyło w swych narracjach stwierdzenia „odebranie dzieci przez służby”.
Porównywanie się z osobami, które doświadczyły takiej interwencji było zabiegiem narracyjnym
14

W tym kontekście kolejny raz powracają oczywiście pytania o rządowy Program 500+. Jak pisałem
wcześniej – ze względu na czas, w którym realizowane były badania niemożliwe jest dokonanie oceny jego
efektów bazującej na wynikach analizy opowieści o życiu. Jej wyniki sugerują jednak, że transfery pieniężne
mogą być interpretowane przez młodych ludzi jako swojego rodzaju „nagroda” dla osób, które podjęły trudy
rodzicielstwa i wywiązują się z obowiązków zapewnienia dziecku odpowiednich warunków. Zupełnie inaczej
młodzi ludzie oceniają przekazywanie środków finansowych osobom mającym problemy finansowe.
W kontekście zaprezentowanych powyżej twierdzeń, nie może dziwić, że w dyskursie publicznym tak często
formułowane są obawy, że osoby biedne nie będą potrafiły w sposób odpowiedzialny dysponować
przekazanym im wsparciem.
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wykorzystywanym przez badane osoby do budowania pozytywnego wizerunku samego/samej
siebie w ramach tworzonej opowieści. Interwencja instytucji jest przez młodych ludzi uznawana
za ostateczny dowód niekompetencji jednostki i jej osobistą porażkę. Z kolei niekorzystanie ze
wsparcia instytucji jest dla rodziców dowodem, że dobrze odgrywają swoje role.
„Rodzic jest odpowiedzialny za sukces życiowy dziecka” - to pogląd, którego trwałe włączenie do
nowoczesnego kontekstu kulturowego bywa uznawane za pozostałość po okresie świetności
psychoanalizy (por. Giddens, 2007b, s. 122-133). Moi respondenci, nawet jeśli nie mówili o tym
wprost, byli przekonani, że obowiązkiem rodzica jest zapewnienie dziecku „dobrego startu
w przyszłość”. Niektórzy z nich swoje porażki życiowe łączyli z zaniedbaniami własnych rodziców.
Nierzadko badane osoby porównywały swój styl wychowywania dzieci z tym, czego sami
doświadczyli w pierwszym okresie życia i opowiadali o swoich staraniach by być lepszymi
rodzicami niż ich właśni opiekunowie. Zarówno respondenci będący rodzicami, jak i osoby
bezdzietne podejmowały rozważania nad tym, czy są lub będą potrafili być dobrymi rodzicami.
Świadomość tego, że charakter nawiązanej relacji z dzieckiem może determinować jego przyszłość
była dla nich ewidentnie bardzo obciążająca. W szczególny sposób doskwierała ona osobom, które
miały nieplanowane dzieci, a więc nie zadbały przed ich narodzeniem o przygotowanie dla nich
odpowiednich warunków.
Wymóg „zapewnienia dziecku dobrego startu” wydaje się być logicznie sprzeczny z nowoczesną
zasadą, w myśl której każda jednostka samodzielnie odpowiada za swoje powodzenie życiowe.
Analiza wypowiedzi respondentów wskazuje, że głęboko zakorzenione jest w nich przekonanie, iż
należy samodzielnie kierować własnym życiem i ciężko pracować na indywidualny sukces. Chociaż
respondenci stosowali tę zasadę w czasie refleksji nad własną drogę życiową, to w realnym życiu
działali tak, jakby przyszłość ich potomstwa zależała wyłącznie od nich. Ich wypowiedzi na temat
ról rodzicielskich ujawniały, że zdają sobie sprawę z ograniczeń w procesach tworzenia
i realizowania planów życiowych, które wynikają z posiadanych przez rodzinę pochodzenia
kapitałów. Respondenci nie posługiwali się oczywiście pojęciami zawartymi w opisywanym tu
modelu teoretycznym. Ich działania nakierowane na zapewnienie dzieciom „dobrego startu
w przyszłość” były jednak swoistymi, mniej lub bardziej skutecznymi, strategiami kumulowania
różnego rodzaju kapitałów.
W drugiej nowoczesności rodzice mają obowiązek zabezpieczyć przyszłość swojego dziecka i jest
to zadanie, za które są osobiście odpowiedzialni. To od nich zależy, w jakie zasoby kapitałów
wyposażą swoje dzieci. To wyposażenie będzie miało w przyszłości decydujący wpływ na zakres
ich wolności decydowania o rozwoju własnej drogi życiowej. Wymóg zapewnienia „dobrego startu
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w przyszłość” nie jest więc niezgodny z zasadami nowoczesności. Przeciwnie, jest on konsekwencją
indywidualizacji, w której to jednostki muszą znajdować rozwiązania systemowych sprzeczności.
Niezależnie od dominującej formy uspołecznienia, dzieci zawsze wymagały wsparcia ze strony
świata dorosłych, by móc osiągnąć dojrzałość i stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
Sposób przekazywania tego wsparcia regulowała zazwyczaj tradycja, a odpowiedzialne za jego
udzielenie były różnego rodzaju instytucje społeczne. W drugiej nowoczesności zadanie to zostało
przerzucone na rodziców, ponieważ funkcjonują oni w kontekście kulturowym, który jest
niekompatybilny z rodzicielstwem. Młodzi rodzice otrzymują jedynie niewielkie wsparcie ze strony
systemu społecznego w odgrywaniu swoich ról związanych z opieką nad dziećmi. Będące
jednostkowym obowiązkiem „zapewnienie dziecku dobrego startu w przyszłość” bardzo dobrze
wpisuje się zatem w indywidualistyczny dyskurs. Nie jest on sprzeczny z podstawowymi
zasadami nowoczesności. Przeciwnie, dostarcza uzasadnienia do rosnących obciążeń, które
nakładane są na jednostki. Dzięki ich wysiłkom niwelowane są błędy i zagrożenia generowane
przez instytucje społeczne i systemy eksperckie.
Konsekwencją

faktu,

że

skuteczne

wychowanie

dziecka

stanowi

obszar

osobistej

odpowiedzialności rodzica, jest konieczność podporządkowania całego jego życia temu procesowi.
Dzieci muszą być stale pod opieką rodziców, ponieważ wszędzie czyhają na nie zagrożenia –
w szkole, na placu zabaw, a nawet w rodzinie. W analizowanych narracjach możliwy do
zidentyfikowania był wpływ przekazów medialnych. Media codziennie szeroko relacjonują
przypadki zaniedbywania dzieci przez nieodpowiedzialnych rodziców oraz wszelkiego rodzaju
nieszczęśliwe zdarzenia, w których rzeczywiście lub hipotetycznie poszkodowane mogą
zostać dzieci.
Różnego rodzaju zagrożenia dla dzieci i ich przyszłości nie są związane tylko ze światem
zewnętrznym, pozarodzinnym, ani nie są jedynie kwestią „złego” praktykowania rodzicielstwa
przez niekompetentne jednostki. Również „dobrzy” i zaangażowani w odgrywanie swoich ról
rodzice mogą stanowić zagrożenie dla dziecka, ponieważ podejmując decyzje dotyczącego jego
poczęcia i późniejszego wychowania mogą w wielu miejscach popełnić błąd. Jeśli nie nawiążą z nim
odpowiedniej relacji i nie zadbają o jego prawidłowy rozwój poznawczy, emocjonalny i fizyczny,
mogą odebrać swojemu potomkowi szanse na udaną przyszłość. Społeczeństwo drugiej
nowoczesności na zupełnie nowy poziom wniosło rodzicielską troskę o własne dzieci,
której praktykowanie w warunkach narzucanych przez rynek pracy wymaga od rodziców
szczególnych poświęceń.
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5.2.3. Nakaz „poświęcenia się” dla dziecka
Przemiany ról rodzicielskich, podobnie jak transformacje życia rodzinnego w ogóle, wpisane są
w główny nurt procesów zachodzących w ramach społeczeństw nowoczesnych. Model rodziny
opartej na związku partnerskim dorosłych, którzy wspólnie z dziećmi dążą do pielęgnowania
łączących ich więzi emocjonalnych dobrze współgra z wizją „nowego ojcostwa” i „nowego
macierzyństwa” (por. Sikorska, 2009b; Szlendak, 2009). Rodzicielstwo ujmowane z tej
perspektywy może być atrakcyjnym stylem życia, źródłem satysfakcji i ścieżką jednostkowego
samorozwoju. Na fakt, że dogrywanie roli rodzica może być źródłem cennych doświadczeń
zwracali uwagę nawet ci spośród moich respondentów, którzy najbardziej trudzili się próbując
godzić pracę zawodową z wymogiem bycia „dobrym” opiekunem i wychowawcą. Atrakcyjność
rodzicielstwa, wynikająca między innymi z oferowanej przez nie nadziei na praktykowanie
czystych relacji, jest ważnym czynnikiem branym pod uwagę przez jednostki w czasie
przeprowadzania kalkulacji i analiz ryzyka dotyczących prokreacji. Bardzo często przeważający
wpływ na ich wynik mają trudności związane z wychowaniem dzieci wynikające
z niedopasowania otoczenia instytucjonalnego do nowych ról rodzicielskich.
Wielość systemów eksperckich przekłada się na wiele sprzecznych wytycznych odnośnie
zachowań rodziców. Analiza zebranych narracji pozwoliła jednak na wyodrębnienie kilku kategorii,
które łączą różne podejścia do rodzicielstwa. Powyżej omówiłem już kwestię odpowiedzialności za
dziecko oraz nakaz zapewnienia potomkowi „dobrego startu”. Trzecią cechą łączącą analizowane
opowieści o życiu jest przekonanie ich autorów, że bycie rodzicem wymaga poświęcenia się
dla dziecka.
Kwestię „poświęcania się” dla dziecka można rozpatrywać z dwóch perspektyw. Po pierwsze,
w warunkach podporządkowania się wymogom rynku pracy, odgrywanie roli rodzicielskiej jest
faktycznie ogromnym wyzwaniem dla przepracowanych i przemęczonych rodziców. Po drugie,
od pracujących rodziców oczekuje się by dodatkowo poświęcali swoim dzieciom cały swój czas
wolny. Dla większości badanych osób naturalnym było to, że „dobrzy” rodzice rezygnują
z zaspokajania własnych potrzeb i całą swoją energię kierują na zapewnienie dziecku dobrych
warunków do rozwoju, a dzięki temu dobrego startu w przyszłość.
Paradoksem drugiej nowoczesności jest to, że nawet sumienne wypełnianie oczekiwań
związanych z rolami społecznymi może być źródłem zagrożeń. W ostatnich latach eksperci coraz
częściej zwracają uwagę, że zbyt gorliwe „poświęcanie się” dla dziecka może mieć negatywny
wpływ na jego rozwój. W tym kontekście używane są między innymi pojęcia „rodzicielstwa
intensywnego” lub „rodzicielstwa helikopterowego” (por. LeMoyne i Buchanan, 2011; Schiffrin,
Liss, Miles-McLean, Geary i Erchull, 2014). Opisują one rodziców zaangażowanych w życie swoich
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dzieci do granic możliwości, którzy nie odstępują ich na krok, próbują mieć pod kontrolą każdy
aspekt ich funkcjonowania oraz wyręczają je w wypełnianiu wszystkich nieprzyjemnych
obowiązków i bronią przed jakimikolwiek przykrymi doświadczeniami. Dzieci wychowane w takich
warunkach są z pewnością dobrze „zaopiekowane”, a ich rodzice mogą z czystym sumieniem
twierdzić, że zrobili wszystko by zapewnić im bezpieczeństwo i dobry start w przyszłość.
Z oczywistych względów potomstwo helikopterowych rodziców ma jednak problemy
z rozpoczynaniem samodzielnego życia oraz jest szczególnie narażone na dolegliwości psychiczne.
Może wydawać się, że model intensywnego rodzicielstwa, odnosi się jedynie do skrajnych i rzadko
spotykanych przypadków. Z opowieści moich respondentów wynika jednak, że jest on punktem
odniesienia dla młodych ludzi wychowujących dzieci lub planujących zostać rodzicami. Codzienne
doświadczenia badanych osób związane z praktykowaniem rodzicielstwa, nie różnią się zbytnio od
doświadczeń rodziców z innych krajów rozwiniętych. Dobrze oddaje je świadectwo Susan
Maushart (2014, s. 34-35), amerykańskiej dziennikarki i matki mieszkającej w Australii:
Podobnie jak wielu innych rodziców z mojego pokolenia niechętnie przyjęłam w końcu dominujący pogląd,
zgodnie z którym >>czas dla mnie<< jest zachcianką – czasowym odpowiednikiem dużego kawałka ciasta
czekoladowego czy zakazanego papierosa, grzesznym wyjątkiem od zasady, która rodzicom, zwłaszcza
matkom, a samotnym matkom przede wszystkim, przypomina: >>Wasz czas nie należy do was<<. W epoce
rodzicielstwa helikopterowego oczekuje się od nas takiej, a nie innej postawy. Niczym śmigłowce krążymy
nad głowami naszych dzieci, śledząc każdy ich ruch, jakby były zbiegłymi przestępcami czy uczestnikami
wypadków komunikacyjnych. Co więcej, przywilej taki ma być źródłem radości napędzającym wirowy ruch
naszych rotorów. Bo posiadanie dzieci polega właśnie na tym, żeby przez okrągłą dobę trwać w gotowości
na wezwanie (…).

Rodzicielstwo w drugiej nowoczesności, nawet jeśli nie przyjmuje formy „helikopterowej”
związane jest z wymogiem poświęcenia się dla dziecka. Świadomość tego jest istotnym elementem
kalkulacji prowadzonych przez młodych ludzie w czasie podejmowania decyzji prokreacyjnych.
Rodzicielstwo może być jednak równocześnie atrakcyjne, a wiele osób orientując swoje plany
życiowe na „tradycyjny” model rodziny nie wyobraża sobie by mogła z niego całkowicie
zrezygnować. Z moich badań wynika, że oczekiwanie „poświęcenia się” dla dziecka stanowiące
element roli społecznej rodzica jest czynnikiem odpowiedzialnym za opóźnianie pozytywnych
decyzji prokreacyjnych przez osoby bezdzietne oraz ograniczanie planów prokreacyjnych przez
osoby już posiadające potomstwo. Nie można tego faktu interpretować jedynie z perspektywy
domniemanego egoizmu młodych ludzi. Konieczne jest tu uwzględnienie szerszego kontekstu
rozwoju ich dróg życiowych, który został zarysowany we wcześniejszych rozdziałach. Dążenie do

232

samorozwoju, podporządkowanie się wymogom rynku pracy oraz jednoczesne poświęcenie się
dla dziecka są trudnymi do pogodzenia ze sobą wymiarami rozwoju dróg życiowych.

5.2.4. Rozszerzanie się roli rodzica w drugiej nowoczesności
Na podstawie wyników moich badań niemożliwe jest stworzenie kompletnej listy działań, których
podejmowania oczekuje się od rodziców w celu zapewnienia dziecku prawidłowego rozwoju.
Charakter zebranego materiału empirycznego pozwalał jedynie na ich pośrednią analizę. Jednym
ze sposobów na identyfikację oczekiwań związanych z rolą rodzica, które formułowane są
na podstawie

wiedzy

eksperckiej,

jest

praktykowana

przez

wielu

badaczy

analiza

publikacji kierowanych do rodziców (por. Johnston i Swanson, 2003; Sunderland, 2006). Jest to
w niektórych przypadkach powtórzenie strategii Giddensa (2007a), który w książce
Nowoczesność i tożsamość

budował

model

teoretyczny

posługując

się

przykładami

zaczerpniętymi z poradników psychologicznych.
Wydawcy tego typu poradników dla rodziców nie pozostawiają młodym ludziom wątpliwości –
korzystanie z tzw. „tytułów parentingowych” jest wyrazem zrozumienia istoty rodzicielstwa
(por. Lemańska, 2006, s. 21). Niemożliwe jest bycie „dobrym” rodzicem bez dokształcania się
i uwzględniania w swoich działaniach opinii ekspertów. Problem polega na tym, że trudno dziś
wskazać, kto jest „sprawdzonym” ekspertem w danej dziedzinie. Każdy rodzic z łatwością znajdzie
sprzeczne porady dotyczące wszelkich możliwych aspektów wychowania dziecka. W ostatnich
dekadach oferta poradnikowa przestała ograniczać się pozycji książkowych, różnego rodzaju
czasopism oraz programów radiowych i telewizyjnych. Fabryką i niewyczerpanym źródłem wiedzy
na temat rodzicielstwa stał się Internet, a zagrożeniem dla drukowanych publikacji stały się
„serwisy parentingowe” (Dąbrowska-Cendrowska, 2017, s. 244). One z kolei wypierane są przez
portale społecznościowe, fora i strony internetowe, na których każdy może dzielić się wiedzą na
temat rodzicielstwa. Jednostka musi zdecydować czy bardziej wiarygodna jest wiedza
przekazywana przez omylnych ekspertów, najprawdopodobniej opłacanych przez wielkie
korporacje, czy też lepiej zaufać doświadczeniu innych matek, które sugerowane przez siebie
rozwiązania testowały na własnych dzieciach. Ten wielogłos składa się na ciągle wydłużającą się
listę oczekiwań i wskazówek odnośnie działań kierowanych pod adresem rodziców.
Chociaż niemożliwe jest opisanie wszystkich oczekiwań składających się na role społeczną rodzica,
to na podstawie moich badań udało się zidentyfikować najbardziej podstawowe z nich.
Z opowieści moich respondentów wynika, że wcale nie jest nim nawiązanie głębokiej
emocjonalnej więzi z dzieckiem, jak można by przypuszczać na podstawie literatury przedmiotu.
Pierwszoplanowym wymogiem jest zapewnienie dziecku odpowiednich warunków materialnych.
W wymiarze symbolicznym posiadanie środków finansowych jest oznaką, że dana osoba właściwie
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dopasowała się do wymogów rynku pracy i umiejętnie kierowała rozwojem swojej drogi życiowej.
Zazwyczaj w czasie wydawania tego typu ocen nie są brane pod uwagę występujące w drugiej
nowoczesności nierówności oraz fakt, że jednostki dysponują zróżnicowanymi możliwościami
decydowania

o

przebiegu

swoich

dróg

życiowych.

Dziecko

cierpiące

niedostatek

jest najdobitniejszym świadectwem tego, że jego rodzice nie wywiązują się „dobrze”
z odgrywania swoich ról.
Środki finansowe są rodzicom niezbędne nie tylko po to, aby zyskiwać potwierdzenie
prawidłowości własnych działań, ale przede wszystkim by zapewnić dziecku właściwą opiekę
i możliwości rozwoju. Wychowanie dziecka nie jest już procesem, w którym można polegać na
tradycyjnym środowisku wychowawczym czy instytucjach państwa. Jego przebieg w dużej mierze
zależy od inwestycji w potomstwo, których mogą dokonać rodzice. Dziecko powinno mieć dostęp
do korepetycji, zajęć dodatkowych, edukacyjnych zabawek. Dobrzy rodzice dbają także o zdrowie
dziecka – dobierają dla niego odpowiednią dietę i zajęcia sportowe. Potomstwu należy zapewnić
także pomoc prywatnych profesjonalistów – trenerów, lekarzy, psychologów. Ci ostatni mogą być
szczególnie przydatni w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych dziecka oraz ustanawianiu
odpowiednich relacji z jego opiekunami. Inny obszar wymagający ekspertyzy to poszukiwanie
ukrytych talentów dziecka, które należy rozwijać. Dzieciństwo ma być okresem edukacji oraz
zdobywania samych pozytywnych doświadczeń, które powinny być gwarantem dobrego startu w
dorosłe życie. Jedynie najbogatsi rodzice mogą zapewnić dziecku wszystko to, co potrzebne do
prawidłowego rozwoju. W rozdziale 4 opisałem paradoks nowoczesności, który powoduje, że
osoby dysponujące największymi zasobami są zniechęcane do rodzicielstwa przez wielość opcji
rozwoju dróg życiowych, które są im dostępne. Środki finansowe są potrzebne do zapewnienia
dziecku odpowiedniego rozwoju, ale ich posiadanie nie są jednak warunkiem wystarczającym do
podjęcia pozytywnej decyzji prokreacyjnej. Na marginesie należy dodać, że w zależności od klasy
społecznej, do której należy dana osoba zmienia się definicja „odpowiednich warunków
dla dziecka”.
Niezależnie od ilości środków finansowych, którymi dysponują rodzice, wszelkie zalecenia
związane z dbałością o rozwój i bezpieczeństwo dziecka można realizować na wiele różnych
sposobów. To szczególnie istotne dla uboższych rodziców, którzy dzięki poradom ekspertów mogą
znaleźć wiele niewymagających wielkich nakładów finansowych sposobów dbania o dzieci.
Przykładem tego typu działań dostępnych prawie dla każdego jest rezygnacja z produktów
zawierających gluten czy chronienie dziecka przed obowiązkowymi szczepieniami. Różnego
rodzaju czasopisma, Internet i znajomi mogą dostarczyć nieskończenie wiele tego typu porad,
których uwzględnianie daje nadzieję na stanie się „dobrym” rodzicem.
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Wielość źródeł wiedzy i mnogość oczekiwań powoduje, że trudno jest jednoznacznie określić jak
należy wypełniać oczekiwania składające się na role społeczne rodziców. Zdaniem niektórych
badaczy uległy one denormizacji lub rozmyciu przez co można porównać je do wydmuszek
(por. Lash, 2002, s. xi). Wyniki przeprowadzonych badań skłaniają mnie do przyjęcia innej
interpretacji przemian ról społecznych rodziców w drugiej nowoczesności. Nie jest prawdą, że nie
otrzymują oni konkretnych wskazówek odnośnie działań, które powinni podejmować.
Oczekiwania formułowane wobec rodziców są bardzo konkretne, ale jednocześnie sprzeczne
i niezwykle liczne. Ich liczba oraz wzajemne wykluczanie się powoduje, że niemożliwe jest
wypełnianie wszystkich zaleceń, a odgrywanie ról rodzicielskich wymaga podejmowania
niezliczonych decyzji, z których każda obarczona jest ryzykiem. Denormizacja ról polega na
zwiększaniu się liczby oczekiwań odnośnie zachowania związanych z daną pozycją społeczną.
Ich wielość powoduje, że niemożliwe jest wskazanie zachowań „normalnych” – normą staje się
wybieranie spośród wielu dostępnych opcji. Rola społeczna rodzica nie przypomina wydmuszki,
lecz przywodzi na myśl raczej stale pompowany balon. Stał się on już tak duży, że dla wielu
jednostek stanowi ciężar niemożliwy do udźwignięcia. To swoiste przeładowanie ról społecznych
rodziców sprzecznymi oczekiwaniami ma bardzo duży wpływ na podejmowane przez młodych
ludzi decyzje prokreacyjne.

5.3. Przemiany środowisk wychowawczych a przekazywanie wiedzy dotyczącej
rodzicielstwa
Odgrywanie ról rodzicielskich i podejmowanie związanych z tym decyzji wymaga od młodych ludzi
posiadania wiedzy daleko wykraczającej poza praktyczne aspekty opieki nad dzieckiem. Obowiązki
rodzica nie sprowadzają się w drugiej nowoczesności do zapewnienia dziecku dachu nad głową,
pożywienia oraz powierzenia go instytucjom społecznym, które pomogą uczynić z niego
wyedukowanego „członka społeczeństwa”. W dobie drugiej nowoczesności nawet wykonywanie
podstawowych, „technicznych” czynności związanych z opieką nad dzieckiem stało się obszarem
wpływu wiedzy eksperckiej, a wybieranie spośród wielu dostępnych opcji działania wskazywanych
przez różnego rodzaju ekspertów i nie-ekspertów stało się obowiązkiem rodziców. Wybór
odpowiedniej pieluchy jest realnym problemem w sytuacji, gdy na rynku dostępnych jest wiele ich
marek i modeli o różnym kroju i wykonanych z materiałów o różnych właściwościach fizycznych
i chemicznych. Podstawowym źródłem wiedzy o rodzicielstwie stają się dla młodych ludzi reklamy,
fora internetowe i innego rodzaju media społecznościowe. Przekazywane przez nie sprzeczne
informacje zwiększają poczucie chaosu i niepewność odnośnie podejmowanych decyzji. Wielość
i różnorodność źródeł wiedzy powoduje, że jednostka nigdy nie może stać się wystarczająco
dobrym specjalistą we wszystkich dziedzinach wiedzy związanych pośrednio lub bezpośrednio
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z rodzicielstwem. Musi ona samodzielnie dokonywać oceny różnych informacji i ponosić ryzyko
związane z ich selekcjonowaniem. Efektem tego zjawiska jest to, że młodzi ludzie żyjące
w kontekście kulturowym drugiej nowoczesności otrzymują mniej jednoznaczne wskazówki
odnośnie oczekiwanych zachowań, niż miało to miejsce w warunkach poprzednich typizacji
społeczeństwa nowoczesnego.
Dokonywana przez jednostki samoocena poziomu posiadanej wiedzy na temat wychowania
i opieki nad dziećmi jest ważnym aspektem kalkulacji prowadzonych przez nie w czasie
podejmowania decyzji prokreacyjnych. Poczucie własnej niekompetencji oraz niepewność
posiadanej wiedzy powodują, że rośnie antycypowane przez jednostkę ryzyko poniesienia
porażki w czasie odgrywania roli rodzica. Odpowiedzialne za to jest nie tylko rozmnożenie się
konkurencyjnych źródeł wiedzy dotyczącej rodzicielstwa, ale także przemiany środowisk
wychowawczych, w których przebiega socjalizacja do roli rodzica. Nie oznacza to jednak, że
typowe dla pierwszej nowoczesności środowiska wychowawcze całkowicie straciły wpływ na
wybory życiowe dokonywane przez młodych ludzi. Członkowie rodziny, grup rówieśniczych oraz
społeczności lokalnych mogą nadal pełnić funkcję dostarczycieli „sprawdzonej” wiedzy
i zmniejszać obawy jednostek związane z podejmowaniem pozytywnych decyzji prokreacyjnych.
Przeprowadzone przeze mnie badania wskazują, że młodzi ludzie dysponują różnymi
możliwościami korzystania z tych źródeł wiedzy, a fakt ten ma wpływ na ich wybory
dotyczące rodzicielstwa.
W Tabeli 3.13 zgromadzono dane dotyczące środowisk wychowawczych, w których funkcjonowały
badane osoby. Ich analiza miała na celu opis sposobów przekazywania wiedzy dotyczącej
rodzicielstwa w ich ramach. W opisie odwołałem się do typów środowisk wychowawczych
wyróżnionych przez Floriana Znanieckiego (2001, s. 52). Posłużenie się zaproponowanymi przez
niego kategoriami analitycznymi sprawiło, że uwaga została skupiona na trzech środowiskach,
w których rozwijają się drogi życiowe młodych ludzi: rodzinie, grupie rówieśniczej oraz otoczeniu
sąsiedzkim, które utożsamiam ze społecznością lokalną. Analiza opowieści o życiu wskazuje na trzy
grupy problemów dotyczących przekazywania wiedzy w ich obrębie:
1. Przemiany w obrębie środowisk wychowawczych związane z malejącym wskaźnikiem
dzietności,
2. Zmiany i/lub osłabienie więzi społecznych w obrębie środowisk wychowawczych,
3. Obniżenie poziomu zaufania do wiedzy przez nie przekazywanej.
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5.3.1. Środowiska wychowawcze w warunkach niskiej dzietności
Większość badanych osób dorastała w warunkach zmniejszającej się liczby dzieci. Nawet
respondenci będący przedstawicielami ostatnich powojennych roczników „wyżowych” dorastali
w środowiskach, w których było niewiele małych dzieci, a opóźnianie rodzicielstwa stało się coraz
powszechniej obserwowaną prawidłowością. Wielu z moich respondentów, do momentu
w którym sami zostali rodzicami, nie miało nigdy okazji, by przekonać się jak w praktyce wygląda
rodzicielstwo i przejść chociaż podstawowy trening w zakresie opieki nad małym dzieckiem.
W ich rodzinach albo nie zdarzały się narodziny dzieci albo różne wydarzenia życiowe
powodowały, że kontakty z członkami rodziny będącymi młodymi rodzicami ulegały osłabieniu.
Respondenci posiadający potomstwo byli często jedynymi osobami w swoich rodzinach
wychowującymi małe dzieci. W niektórych przypadkach zdarzało się też, że migracja lub brak czasu
nie pozwalały na utrzymywanie ożywionych kontaktów z rodzeństwem i kuzynami również
posiadającymi dzieci. Przeprowadzona analiza dróg życiowych wskazuje, że rodzina w coraz
mniejszym stopniu jest środowiskiem, w którym młodzi ludzie mogą zostać przygotowani do
odgrywania roli rodzica.
Jednostki zmuszone są wobec tego do poszukiwania sprawdzonej wiedzy na temat rodzicielstwa
poza rodzinami. Zazwyczaj nie znajdują jej jednak ani w grupach rówieśniczych ani
w społecznościach lokalnych. Respondenci, którzy nie byli rodzicami, w większości przypadków
utracili kontakt ze znajomymi posiadającymi dzieci. Matki i ojcowie są zazwyczaj wyłączeni
z funkcjonowania w grupach rówieśniczych, ponieważ działania związane z łączeniem ról
zawodowych i rodzicielskich absorbują cały dostępny im na co dzień czas. Osoby bezdzietne
obracają się więc głównie w kręgach osób bezdzietnych, co odcina im dostęp do wiedzy na temat
rodzicielstwa. Z kolei młodzi rodzice bardzo często nie mają czasu by nawiązywać bezpośrednie
kontakty z innymi osobami posiadającymi dzieci.
W rozdziale 4 zwracałem uwagę na fakt, że duży wpływ na jednostkę mają wybory dokonywane
przez innych członków grupy rówieśniczej. Młodzi ludzie mają tendencję do podążania za
wyborami innych członków grup, do których należą. Przykład dawany przez rówieśników może
wpływać na jednostkowe kalkulacje dotyczące prokreacji, o czym świadczy chociażby omawiana
wcześniej droga życiowa Juliana. Większość młodych osób funkcjonuje jednak w kręgach
bezdzietnych młodych dorosłych, ponieważ jednostki zostające rodzicami niejako automatycznie
wypychane są poza ich obręb. Bardzo często rodzicielstwo jest dla osób bezdzietnych,
zagadkowym i pełnym antycypowanych zagrożeń obszarem życia, ponieważ na co dzień nie
stykają się z nim. W drugiej nowoczesności wejście w rolę rodzica nie odbywa się
„automatycznie” – jest ono wyprawą w nieznane i z tego względu wymaga specjalnego
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przygotowania i ustabilizowania drogi życiowej. Brak sprawdzonej wiedzy nieuchronnie
powoduje lęk przed odgrywaniem nowej roli, który ma znaczny wpływ na prowadzone przez
młodych ludzi analizy ryzyka.
Powyższe twierdzenia są bardzo mocno ugruntowane w wynikach analizy zebranego przeze mnie
materiału empirycznego. Ich prawdziwości dowodzą nie tylko historie osób, które miały
ograniczony dostęp do wiedzy na temat rodzicielstwa, ale także tych, których sytuacja była
odmienna. Dzięki nim można przekonać się, że wiedza przekazywana w ramach środowisk
wychowawczych ma rzeczywiście duże znaczenie dla jednostkowych kalkulacji dotyczących
prokreacji. Niektórzy respondenci funkcjonowali w rodzinach bardzo przypominających
wyidealizowaną „podstawową komórkę społeczeństwa”. Rodziny te stanowiły dla nich sieć
wsparcia oraz pomagały płynnie wejść w rolę rodzica, co znajdowało odbicie w drogach życiowych
osób będących ich członkami.
Wyniesione z rodziny doświadczenie i wiedza związane z odgrywaniem ról rodzicielskich są bez
wątpienia czynnikami sprzyjającymi podejmowaniu pozytywnych decyzji prokreacyjnych. W tym
kontekście można przywołać na przykład biografię Teresy, która jako nastolatka zdobyła
doświadczenie w opiece nad młodszym bratem. Było ono pomocne w tworzeniu jej własnych
planów życiowych związanych z rodzicielstwem. Co więcej, Teresa wychowała się z niewielkiej
i dość „tradycyjnej” społeczności, w której było wiele rodzin z małymi dziećmi. Osoby wywodzące
się z niej, o ile nie zdecydowały się na emigrację, zakładały rodziny w dość młodym wieku.
Potwierdzają to opowieści innych respondentów pochodzących z tej samej okolicy, w tym między
innymi narracja stworzona przez Piotra. Teresa i Piotr mieli konserwatywne poglądy na życie
rodzinne i oboje realizowali model życia rodzinnego bardzo zbliżony do „tradycyjnego”. W ich
przypadkach wejście w rolę rodzica było stosunkowo łatwe. Przykładowo, Piotr po swoim ślubie
nadal mieszkał z rodzicami, którzy bardzo pomagali mu i jego żonie w opiece nad dzieckiem.
Mężczyzna mógł stopniowo, w bezpiecznych warunkach przygotowywać się do roli ojca. Zażyłość
ze wspierającymi go rodzicami spowodowała, że Piotr także w momencie przeprowadzania
wywiadu był nadal w pewnym sensie od nich zależny. Ich codzienne wsparcie i przekazywanie
wiedzy na bieżąco znacznie zmniejszało ryzyko związane z wchodzeniem w rolę rodzicielską, czego
sam Piotr zdawał sobie nie uświadamiać. Mężczyzna nie mógł zrozumieć, dlaczego jego siostra,
mimo iż pochodzi z tej samej rodziny, nie miała jeszcze dzieci. Piotr tłumaczył to tym, że jego
siostra jest lepiej wykształcona i „naczytała się książek” zawierających nowe idee dotyczące stylu
życia. Jego diagnoza być może była częściowo słuszna. Pełna ocena podjętych przez nią decyzji
prokreacyjnych wymaga jednak uwzględnienia także innych istotnych faktów z jej życia. Kobieta
studiowała w mieście wojewódzkim i nie wróciła do rodzinnej miejscowości po zakończeniu
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edukacji, ponieważ osobie z jej wykształceniem bardzo trudno byłoby znaleźć pracę na prowincji.
W momencie przeprowadzania wywiadu siostra Piotra mieszkała w dużym mieście oddalonym od
rodzinnej miejscowości, gdzie zdana była całkowicie na siebie. Narodziny dziecka oznaczałyby dla
niej samodzielne mierzenie się z nową rolą społeczną. Racjonalna osoba nie może podjąć się tak
ryzykownego zadania bez uprzedniego ustabilizowania poszczególnych wymiarów swojego życia.
Przerwanie kanałów transmisji wiedzy wpływa na podejmowanie decyzji prokreacyjnych,
ponieważ zwiększa niepewność jednostek związaną z podejmowanymi decyzjami. Nie mogą ich
oprzeć na „sprawdzonej” wiedzy członków rodziny, znajomych czy osób z lokalnej społeczności.
Piotr zostając ojcem nie musiał obawiać się, że będzie w nieodpowiedni sposób trzymał dziecko
lub przygotuje mu niezdrowy posiłek, ponieważ w każdej chwili mógł skorzystać z porad jego
babci. Posiadana przez nią wiedza dotycząca opieki nad dzieckiem jest potwierdzona faktem
skutecznego wychowania samego respondenta i jego siostry. Wiedza posiadająca tak mocne
i zakorzenione w bezpośrednim doświadczeniu jednostek potwierdzenie może w układach
rodzinnych zbliżonych do modelu „tradycyjnego” wygrywać rywalizację z wiedzą i nie-wiedzą
produkowaną przez systemy eksperckie. Zależność pomiędzy przekazywanymi przez rodzinę
wiedzą i wsparciem a łatwością i automatyzmem we wchodzeniu w rolę rodzica była widoczna
także w innych analizowanych drogach życiowych. Bardzo dobrym jej przykładem jest droga
życiowa Jagienki (patrz Aneks 3).

5.3.2. Przemiany więzi w obrębie środowisk wychowawczych
Większość badanych osób, zarówno we wczesnej młodości, jak i w okresie ich życia, gdy
przeprowadzany był z nimi wywiad, miała ograniczone kontakty z członkami swojej dalszej rodziny.
W dużej mierze odpowiedzialne za to były migracje zarobkowe oraz nakaz podporządkowania
wszystkich wymiarów życia wymogom rynku pracy. Oba te zjawiska były widoczne już w drogach
życiowych rodziców respondentów. Brak realnych, codziennych kontaktów w większości
przypadków wpływał na stan więzi między członkami rodziny. Z tego względu wprowadziłem do
budowanego modelu pojęciowego „siły więzi społecznej”, które zdefiniowałem operacyjnie jako
liczbę i intensywność kontaktów z osobami tworzącymi poszczególne środowiska wychowawcze.
Analiza dróg życiowych sugeruje, że o wiele bardziej prawdopodobne jest podjęcie pozytywnej
decyzji prokreacyjnej, gdy młoda osoba nie jest oddalona przestrzennie od środowisk
wychowawczych, w ramach których upłynęło jej dzieciństwo i okres dorastania. Środowiska
wychowawcze, w których istnieją silne więzi, oparte na częstych kontaktach twarzą w twarz,
tworzą zazwyczaj sieci wsparcia pomocne w rozwiązywaniu sprzeczności pomiędzy różnymi
sferami życia. Migracje wpływają zatem na osłabianie więzi, zaburzając tym samym procesy
przekazywania wiedzy w obrębie środowisk wychowawczych i pozbawiając młodych ludzi

239

wsparcia w odgrywaniu ról rodzicielskich. Należy zwrócić uwagę, że znaczenie mają tu nie tylko
zmiany miejsca zamieszkania danej osoby, której drogę życiową akurat rozważamy. Migracje
uskuteczniają także rodzice, rodzeństwo, przyjaciele i sąsiedzi młodych osób. Dobrze pokazuje to
przykład drogi życiowej Pawła. Nie tylko członkowie jego najbliższej rodziny, ale także jego
przyjaciele i znajomi przenieśli się za granicę lub do innych miast. Mimo iż mężczyzna nie zmieniał
miejsca zamieszkania, to wyjazdy ludzi tworzących środowiska wychowawcze, w ramach których
przebiegła jego wczesna młodość doprowadziły do jego osamotnienia i odcięcia od sieci wsparcia
i wiedzy na temat rodzicielstwa. Sam respondent przyznawał, że dopiero odnowienie kontaktów
z mieszkającą w innym mieści siostrą, która jest już matką, pozwoliło mu podjąć rozważania nad
rodzicielstwem jako jedną z opcji rozwoju jego drogi życiowej. Można z dużym
prawdopodobieństwem stwierdzić, że jego plany życiowe wyglądałyby inaczej, gdyby stale
znajdował się pod wpływem wzorców związanych z uskutecznianiem rodzicielstwa.
Słabnięcie więzi w ramach środowisk wychowawczych jest prawdopodobnie czynnikiem
wpływającym na dynamikę tworzenia i rosnącą popularność internetowych grup wsparcia
skupionych wokół tematu rodzicielstwa. Rozwój rzeczywistości wirtualnej może być
interpretowany jako nowoczesna odpowiedź na problem z relacjami w świecie realnym. Wirtualne
środowiska wychowawcze nie rozwiązują jednak problemu z przekazywaniem wiedzy dotyczącej
rodzicielstwa, ponieważ są liczne a jednostka staje się ich członkiem dokonując indywidualnego
wyboru. Przystępując do któregoś z nich, jednostka ponosi ryzyko związane z wyborem jednej
spośród wielu dostępnych w Internecie narracji. Wyrabianie sobie własnych poglądów
dotyczących rodzicielstwa na podstawie różnych opinii jest czasochłonne i problematyczne,
ponieważ trudno za rzetelną wiedzę uznać miks wyników badań naukowych oraz ich interpretacji
dokonywanych przez laików. Z kolei Internet sprzyja temu, żeby dzielić się z innymi takimi
interpretacjami i poprzez to powiększać zasób nie-wiedzy dotyczącej rodzicielstwa. Wszystko to
powoduje, że wiedza przekazywana przez wirtualne sieci wsparcia ma inny status niż wiedza
przekazywana w ramach środowisk wychowawczych. Więzi powstające w Internecie nie mają
mocy

odziaływania

pozwalającej

na

zdecydowane

zredukowanie

ryzyka

związanego

z wchodzeniem w rolę rodzica.
W kontekście twierdzenia o osłabianiu się więzi w obrębie środowisk wychowawczych należy
jeszcze zwrócić uwagę, że spadek intensywności kontaktów pomiędzy osobami je tworzącymi nie
musi być tylko wynikiem migracji. Znaczenie ma tu także inna konsekwencja podporządkowywania
się wymogom rynku pracy – brak czasu. Opowieści o życiu moich respondentów jednoznacznie
wskazują, że praca zabiera im codziennie wiele godzin. Dotyczy to nie tylko specjalistów i osób
z wyższych warstw, ale w równym lub nawet w jeszcze większym stopniu, młodych ludzi
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wykonujących proste zajęcia. Wyczerpanie długą pracą i powodowany przez nią brak czasu
powodują, że nawet jeśli członkowie rodziny czy grupy rówieśniczej nie są oddaleni przestrzennie,
to nie zawsze mają możliwość podtrzymywania więzi. Zatem niezależnie od tego, czy młodzi ludzie
wybierają migrację czy też pozostanie w rodzinnej miejscowości, bardzo często osiągają ten sam
efekt - osłabienie więzi w ramach środowisk wychowawczych, do których przynależeli. Fakt ten
kolejny raz pozwala uświadomić sobie jak dalece kontekst życia młodych ludzi jest
niekompatybilny z rodzicielstwem.

5.3.3. Obniżenie poziomu zaufania do wiedzy przekazywanej w ramach środowisk
wychowawczych
Rodziny i grupy rówieśnicze, które w wielu przypadkach pozbawione są możliwości przekazywania
sprawdzonej wiedzy na temat rodzicielstwa mogłyby teoretycznie zostać zastąpione w pełnieniu
tej funkcji przez inną nowoczesną instytucję – szkołę. Przeprowadzona analiza dróg życiowych nie
daje jednak żadnych podstaw do twierdzenia, że tak dzieje się w rzeczywistości. Przeciwnie,
wskazuje ona raczej na fakt, że wiedza nabywana w szkole jest darzona małym zaufaniem i często
jest uznawana za nieprzydatną w dorosłym życiu. Żaden z moich respondentów nie postrzegał
szkoły jako źródła informacji na temat ról rodzicielskich. W ich opowieściach wiedza przekazywana
przez tę instytucję pojawiała się głównie w kontekście zainteresowania jakimiś konkretnymi
dziedzinami nauki, jak chemia czy historia. Osoby, które nie przejawiały zainteresowań naukowych
opowiadały, że chodzenie do szkoły traktowały jako obowiązek i możliwość spotkania się ze
znajomymi. Kilku respondentów opowiadało o nauczycielach, którzy wpłynęli na ich życie,
ponieważ pomogli im uwierzyć w siebie i/lub odkryć pasję życiową. Żaden aspekt badanych
narracji nie wskazuje jednak, by młodzi ludzie zyskiwali w szkole wiedzę przydatną w rozwijaniu
wymiarów drogi życiowej związanych z rodzicielstwem. Jeśli szkoła w ogóle przekazuje jakąś
wiedzę w tym zakresie, to najprawdopodobniej jest ona związana z „tradycyjnym” modelem życia
rodzinnego. Świadczy o tym obecność w programach nauczania przedmiotów takich, jak religia
czy przygotowanie do życia w rodzinie, z którego zajęcia są często prowadzone przez katechetów.
W kontekście opisywanego przeze mnie niedopasowania „tradycyjnego” modelu do warunków
życia w drugiej nowoczesności, przydatność tej wiedzy należy uznać za dyskusyjną. Zachęcanie
młodych ludzi do jego uskuteczniania sprzyja odkładaniu decyzji prokreacyjnych, ponieważ
wymaga ono uprzedniego ustabilizowania wszystkich wymiarów ich dróg życiowych.
W rozdziale 6 zostanie szerzej omówione zagadnienie problemów w obrębie rodzin, które
powodują, że nie są one w pełni funkcjonalnymi środowiskami wychowawczymi. Spójność
prowadzonej tu narracji wymaga jednak by już w tym miejscu wskazać bariery utrudniające
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transmisję wiedzy w obrębie jednostek rodzinnych, które wynikają ze zjawisk zachodzących
w ich wnętrzu.
Rodziny nie zawsze są dla ich członków bezpiecznymi przystaniami. Trudno uznać, że rodziny
dysfunkcyjne mogą przekazywać sprawdzoną wiedzę odnośnie rodzicielstwa oraz udzielać swoim
członkom wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Refleksyjność nowoczesności powoduje, że
oczekiwania jednostek wobec jakości życia rodzinnego stają się bardzo wysokie. Część badanych
osób była bardzo krytycznie nastawiona do swoich rodzin pochodzenia, które traktowała jako
źródło anty-wzorców. Pokazuje to przykład Haliny, której rodzice zwykli w stanowczy sposób
dyscyplinować swoje dzieci. Dziś takie zachowanie mogłoby grozić „interwencją służb”. Patrząc
z perspektywy jednostki należy stwierdzić, że nie każda rodzina może tworzyć godne zaufania
środowisko wychowawcze.
Nawet „dobre rodziny” nie zawsze są jednak źródłem wiedzy, która może być przydatna dla
młodych ludzi pragnących zostać rodzicami. Wynika to z opisywanych w tej pracy przemian
kontekstu kulturowego. Rodzice respondentów podejmowali decyzje prokreacyjne w czasach,
w których coraz mocniej odczuwalny był wpływ indywidualizacji w wymiarze strukturalnym.
Z kolei przemiany wartości, upowszechnianie się nowych stylów życia miały jeszcze stosunkowo
niewielki wpływ na ich wybory życiowe dotyczące rodzicielstwa. Większość z nich praktykowała
model życia rodzinnego zbliżony do „tradycyjnego”. Jak pisałem wcześniej, tego typu rodzinne
środowiska wychowawcze mogą sprzyjać stabilizowaniu dróg życiowych i podejmowaniu
pozytywnych decyzji prokreacyjnych. W obliczu postępującej radykalizacji indywidualizacji nie
tylko w jej wymiarze strukturalnym, ale także kulturowym i jednostkowym, doświadczenia
starszych członków rodziny coraz częściej nie są źródłem wiedzy przydatnej do rozwijania drogi
życiowej w tym zmienionym kontekście. Na podstawie analizy opowieści o życiu zidentyfikowałem
trzy wymiary życia badanych osób, w których wiedza przekazywana przez ich rodziców i dziadków
może być niedostosowana do realiów drugiej nowoczesności:
1. Tworzenie związków opartych na partnerskich relacjach. Praktycznie wszystkie badane
osoby wskazywały, że ich ideałem jest model związku partnerskiego, w którym obie
tworzące go osoby dysponują taką samą możliwością wpływania na podejmowane
decyzje. Rodziny pochodzenia respondentów różniły się jednak pod względem typu relacji
łączących ich rodziców. Obok rodzin egalitarnych występowały rodziny patriarchalne,
które zazwyczaj zmagały się z licznymi problemami wynikającymi z braku możliwości
zakwestionowania autorytetu ojca-despoty. Jednostki wywodzące się z tych drugich
dysponują oczywiście niewielkim poziomem wiedzy na temat budowania partnerskich
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relacji. Podobne problemy z przekazywaniem w obrębie rodzin wzorców związanych
z partnerstwem zidentyfikowała dzięki swoim badaniom również Joanna OstrouchKamińska (2011, s. 331-332).
2. Podział obowiązków domowych. Znaczna część respondentów wychowała się
w rodzinach, w których panował „tradycyjny” podział obowiązków domowych (patrz
rozdział 6). Problem ten był oczywiście powiązany z brakiem partnerstwa w relacji łączącej
rodziców badanych osób. Wzorzec nierównego, płciowego podziału obowiązków
domowych ma bardzo silną moc oddziaływania. Jest on nadal żywotny i przekazywany
młodym ludziom w ramach środowisk wychowawczych. Doświadczenia badanych osób
pokazują, że ma on bardzo duży wpływ na życie codzienne kobiet i mężczyzn tworzących
związki intymne i rodziny. Wzorzec nierównego podziału obowiązków jest sprzeczny
z normami charakterystycznymi dla kultury indywidualizmu i nieracjonalny w sytuacji, gdy
oboje partnerów pracuje zawodowo poza domem. Niedostosowanie tego wzorca do
realiów życia w drugiej nowoczesności motywuje jednostki do podejmowania
negatywnych decyzji prokreacyjnych.
3. Tworzenie więzi opartych na emocjach. Wśród respondentów były osoby, które nie były
zadowolone z relacji z rodzicami i krytycznie oceniały ich sposób wychowania i opieki nad
dziećmi. Najdobitniej wyraził to Józef, który opowiadanie o wydarzeniach ze swojego
wczesnego dzieciństwa podsumował stwierdzeniem, że brakowało mu przyjaźni z ojcem
i żałuje, że nie może dzielić z nim wspólnych poglądów i wizji świata. To stwierdzenie
pchnęło go z kolei do rozważania nad tym, czy sam będzie potrafił być dobrym rodzicem,
który zbuduje bliską więź ze swoim dzieckiem. Rodziny pochodzenia często nie były dla
badanych młodych ludzi dobrym źródeł wiedzy o tym, jak budować „czyste relacje” –
zarówno w ramach związku z partnerem, jak i w ramach więzi ze swoimi dziećmi.
Badane osoby zdawały sobie sprawę z tego, że sposób funkcjonowania ich rodzin pochodzenia
często odbiega od zaleceń różnego rodzaju ekspertów i nie-ekspertów. Fakt, że w niektórych
wymiarach życia wiedza przekazywana przez pokolenie rodziców jest nieadekwatna, podważa
ogólny poziom zaufania do realizowanych przez nich wzorców. Indywidualizacja powoduje, że
oprócz obiektywnych procesów osłabiających środowiska wychowawcze, na ich kształt wpływają
także decyzje jednostek. Zdarza się, że młodzi ludzie dystansują się wobec nich na skutek
samodzielnie podjętych wyborów. Bardziej racjonalną strategią wydają się im różnego rodzaju
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eksperymenty życiowe, które destabilizują biografię i oddalają ich od rodzicielstwa.
Bardzo prawdopodobne wydaje się zatem, że obserwowane obecnie zjawiska będą prowadzić do
dalszego zaburzania procesów przekazywania sprawdzonej wiedzy dotyczącej odgrywania ról
rodzicielskich.
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Rozdział 6. „Tradycyjna” rodzina jako czynnik motywujący do
podejmowania negatywnych decyzji prokreacyjnych.
Charakterystyczny dla pierwszej nowoczesności konstrukt „tradycyjnej” rodziny w początkach XXI
wieku nadal zachowuje swą żywotność i wpływa na plany życiowe młodych ludzi. Pisanie o nim
wymaga jednak używania cudzysłowu, ponieważ w drugiej nowoczesności nie istnieją już warunki
strukturalne i kulturowe umożliwiające funkcjonowanie tej formy życia rodzinnego. Przemiany
kontekstu kulturowego, których elementem był proces detradycjonalizacji spowodowały, że
współcześnie ludzie tworzą rodziny przypominające tradycyjne, ale w rzeczywistości będące
grupami przynależącymi do innego porządku społecznego niż ten charakterystyczny dla
społeczeństw tradycyjnych czy też wcześniejszych typizacji społeczeństwa nowoczesnego. Okres
współpracy pomiędzy nowoczesnością a tradycją uległ zakończeniu. Dobitnie świadczą o tym
opisywane tu historie życiowe młodych Polek i Polaków. Zjawiska składające się na kontekst
kulturowy nie wspierają już „tradycyjnych” rodzin. Przeciwnie, na wielu poziomach utrudniają one
młodym ludziom ich zakładanie i motywują ich do poszukiwania alternatywnych sposobów
rozwijania swoich dróg życiowych. Fakt, że konstrukt „tradycyjnej” rodziny nadal jest bardzo
wpływowy wynika z ciągłości nowoczesności. Jej założenie jest jednak obecnie jedną z możliwych
opcji wybieranych w procesie kształtowania własnej biografii, a osoby decydujące się na to kierują
się wynikami charakterystycznych dla nowoczesności kalkulacji i analiz ryzyka, a nie
nakazami tradycji.
Stworzenie rodziny przypominającej „tradycyjną” może być dla młodych ludzi racjonalnym
wyborem. Argumenty przemawiające za nim zostały opisane w dwóch poprzednich rozdziałach.
Po pierwsze, tego typu rodziny stanowią często bardzo dobre sieci wsparcia. Po drugie,
wchodzenie w rolę rodzica jest dla młodych ludzi łatwiejsze, gdy możliwe jest skorzystanie
z wiedzy przekazywanej przez rodziców i dziadków. Jednocześnie orientowanie się przez liczne
jednostki na rodzinę „tradycyjną” w czasie podejmowania strategicznych decyzji życiowych sprzyja
dokonywaniu negatywnych wyborów prokreacyjnych i/lub opóźnianiu rodzicielstwa. Największe
znaczenie ma tu fakt, że założenie „tradycyjnej” rodziny wymaga wcześniejszego ustabilizowania
drogi życiowej, co dla wielu osób jest procesem rozłożonym na lata. W uprzywilejowanej sytuacji
są tu osoby wywodzące się z rodzin i kręgów społecznych dysponujących dużymi zasobami
kapitałów społecznego i ekonomicznego, o czym świadczą na przykład biografie Piotra i Jagienki.
W rozdziale 6 omówione zostaną kolejne cechy „tradycyjnej” rodziny, które przyczyniają się do
obniżania dzietności. Zwrócona zostanie uwaga na to, że realnie istniejące w Polsce rodziny bardzo
często

dalekie

są od wyidealizowanego

obrazu „bezpiecznej

przystani”. Następnie

zaprezentowane zostaną wyniki analizy dróg życiowych wskazujące na nieracjonalność płciowego
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podziału obowiązków domowych, który utrudnia podejmowanie pozytywnych decyzji
prokreacyjnych. W ostatnim podrozdziale przedstawione zostaną doświadczenia respondentów
o orientacji homoseksualnej. Ich historie życiowe w jaskrawy sposób pokazują, że sztywne role
płciowe oraz anachroniczne instytucje promujące „tradycyjną” rodzinę nie przystają do życia
w warunkach postępującej indywidualizacji.

6.1. Niebezpieczna przystań
W rozdziale 4 zwróciłem uwagę na fakt, że zdecydowana większość moich respondentów
utrzymywała ożywione kontakty z rodziną pochodzenia. „Tradycyjna” rodzina nadal stanowi punkt
odniesienia dla tworzenia planów życiowych i nie można mówić o tym, że instytucja ta zanika.
Wielu autorom piszącym o rodzinie kojarzy się ona ze stabilizacją, szczęściem i ciepłem – wydaje
się, że może być „bezpieczną przystanią” w burzliwych, nowoczesnych czasach. Elementy tego
dyskursu były obecne w analizowanych opowieściach o życiu i odwołując się jedynie do nich
można by stworzyć wyidealizowany portret współczesnej rodziny. Przyjęta strategia badawcza
zakładała jednak skupienie się na analizie faktycznych wydarzeń z życia badanych osób, a te
w wielu przypadkach burzą sielankowy obraz polskiej „tradycyjnej” rodziny. Może ona co prawda
tworzyć sieć wsparcia, która sprzyja podejmowaniu pozytywnych decyzji prokreacyjnych, o czym
świadczą niektóre z opisywanych w tej rozprawie dróg życiowych. Dla wielu moich respondentów
rodzina pochodzenia była jednak źródłem problemów, które rzutowały na wszystkie wymiary ich
dróg życiowych. Rodzina, niezależnie od tego czy przypomina ona formę „tradycyjną” czy też
posiada inną strukturę, jest dla wielu ludzi bardzo niebezpieczną przystanią - można przekonać się
o tym dzięki analizie drogi życiowej Marzeny.
W momencie przeprowadzania wywiadu respondentka miała dwadzieścia pięć lat i nadal
mieszkała z rodzicami. Teoretycznie była mieszkanką wsi, ale jej rodzinna miejscowość położona
jest na silnie uprzemysłowionym obszarze w bezpośredniej bliskości dużych ośrodków miejskich.
Dzięki temu kobieta mogła skończyć szkołę średnią w mieście, a w chwili tworzenia opowieści
o życiu pracowała w firmie mieszczącej się w innej pobliskiej dużej miejscowości. Część sąsiadów
Marzeny zajmowała się w przeszłości rolnictwem, ale żywność produkowana była przez nich
głównie na własne potrzeby. Przez lata podstawą bytu mieszkańców jej rodzinnej wsi była praca
w dużych zakładach pracy.
Dom rodzinny nie był dla Marzeny miejscem, w którym może znaleźć zrozumienie i akceptację.
Od lat dochodziło w nim do konfliktów. Ich głębokie podłoże związane było z jej orientacją
seksualną - respondentka była lesbijką. Ma za sobą wiele burzliwych związków z kobietami, które
przerażały i oburzały jej rodziców. Sprawę pogarszał fakt, że są oni osobami bardzo religijnymi.
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Normy związane z wyznawaną przez nich religią nakazują piętnować i wykluczać osoby
nieheteroseksualne. Fakt ten powodował, że Marzena od najmłodszych lat buntowała się
przeciwko praktykom religijnym. To dodatkowo pogarszało jej sytuację. Rodzice bardzo często
surowo karali ją, przy czym niektóre z kar były dodatkowo upokarzające. Respondentka
wspominała w tym kontekście między innymi o karze polegającej na zakazie korzystania z jedzenia
zgromadzonego w lodówce.
Cieniem na życiu rodzinnym Marzeny kładła się przemoc domowa. Miała ona nie tylko psychiczny,
ale często także fizyczny charakter. Na ataki ze strony ojca była narażona nie tylko sama
respondentka, ale także jej matka. W domu zdarzały się interwencje policji w związku z przemocą,
a konflikty wraz z upływem czasu ulegały eskalacji. Marzena zaczęła aktywnie bronić się przed
ojcem i przemoc stała się wzajemna. W momencie przeprowadzania wywiadu przemoc fizyczna
w rodzinie występowała w mniejszym stopniu, ponieważ respondentce udało się skutecznie
odeprzeć jeden z ataków ojca, jednocześnie dość dotkliwie go raniąc. Mężczyzna powstrzymywał
zatem swoją agresję z obawy o własne bezpieczeństwo. Marzena nadal była jednak obiektem
ataków werbalnych. Skłonność do przemocy jest w jej rodzinie dziedziczna. Kobieta dowiedziała
się, że jej ojciec doświadczał podobnego traktowania ze strony jej dziadka. W czasie wywiadu
respondentka podała szokujące ich przykłady, które znała z przekazów rodzinnych. Przykładowo,
pewnego razu dziadek karząc jej ojca za jakieś przewinienie, nakazał babci przyrządzić na obiad
jego ulubione zwierzę gospodarskie.
Chociaż historia życia Marzeny zawiera wiele przykrych wydarzeń, to na tle opowieści innych
respondentów nie można uznać jej za wyjątkową. Oczywiście wśród nich znalazły się osoby, które
określały swoje życie rodzinne jako sielankowe, a analiza faktycznych wydarzeń składających się
na ich drogi życiowe wskazywała, że w ich rodzinie rzeczywiście nie występowały problemy, które
wpływały na rozwój innych wymiarów biografii. W przypadku wielu badanych było jednak inaczej
– życie rodzinne nie było sferą, w której rozwiązywane były sprzeczności generowane przez
kontekst społeczny. Badane osoby nie stanowią oczywiście reprezentatywnej próby, dlatego
nagromadzenie w biografiach niektórych z nich wydarzeń związanych z problemami rodzinnymi
można teoretycznie uznać za czysto przypadkowe. Przeprowadzona analiza oraz spójność jej
wyników z pracami innych badaczy i teoretyków wskazuje jednak, że jest inaczej. Rodziny są
jednym z elementów kontekstu kulturowego i na równi z innymi instytucjami społecznymi
uczestniczą w jego przemianach. Z tego względu mogą one, podobnie jak inne instytucje,
generować sprzeczności, które muszą być rozwiązywane przez jednostki w ramach procesów
cyklicznego planowania życia oraz podejmowania decyzji prokreacyjnych. Nie może zatem
zaskakiwać, że wątki dotyczące problemów rodzinnych pojawiają się w opowieściach o życiu osób
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pochodzących z różnych regionów i przynależących do różnych klas społecznych. Więcej informacji
na ich temat można znaleźć w Tabeli 3.14.
Wydarzenia związane z przemocą w rodzinie były obecne w kilku analizowanych opowieściach
o życiu. Życie rodzinne może być źródłem także wielu innych problemów, niekoniecznie tak
ekstremalnych jak przemoc domowa, ale jednak wpływających na przebieg dróg życiowych
jednostek. W dalszej części tego podrozdziału w punktach zostaną omówione wątki dotyczące
tego zagadnienia, które pojawiały się w narracjach badanych osób. Zastosowana technika analizy
pozwoliła na zbadanie faktycznego wpływu tych problemów rodzinnych na plany życiowe oraz
strategiczne decyzje. Dzięki temu udało się potwierdzić stworzoną w trakcie badań terenowych
hipotezę, że w drugiej nowoczesności samo życie rodzinne może generować zjawiska, które
wpływają na obniżanie dzietności. Poniższe punkty nie mają charakteru klasyfikacji i nie
uwzględniają wszystkich możliwych sytuacji problemowych. Znaczenia nie ma także kolejność ich
omawiania – nie świadczy ona o ich większej istotności lub częstości poszczególnych zdarzeń.
Alkoholizm. Rodzice kilku respondentów nadużywali alkoholu, co nie mogło pozostawać bez
wpływu na szeroko rozumiane życie rodzinne. W większości przypadków dotyczyło to ojców
badanych osób, chociaż zdarzało się, że uzależnienie było też problemem ich matek. Nałóg rodzica
bądź rodziców rzutował na relacje w rodzinie, posiadany przez nią kapitał ekonomiczny,
socjalizację dzieci do odgrywania ról rodzicielskich oraz sposób pełnienia przez rodzinę funkcji sieci
wsparcia. Alkoholizm, nawet jeśli nie współwystępuje z przemocą domową, generuje olbrzymie
ilości ryzyka, którego wpływ na biografie utrzymywał się nawet po osiągnięciu dorosłości
i opuszczeniu domu rodzinnego przez badane osoby. Ryzyko to brane jest pod uwagę w czasie
podejmowania decyzji prokreacyjnych, o czym świadczy fakt, że rodziny, których członkowie
dotknięci są chorobą alkoholową zazwyczaj nie są w stanie zapewnić potencjalnym młodym
rodzicom odpowiedniego wsparcia. Co ciekawe, niektórzy respondenci sami wiązali problemy
alkoholowe rodziców z przemianami kontekstu kulturowego. W tym przypadku analiza
socjologów-amatorów, ukształtowana prawdopodobnie pod wpływem dostępnej w przestrzeni
publicznej wiedzy eksperckiej, była zgodna z prezentowanym w tej rozprawie modelem
teoretycznym. Niektóre badane osoby podkreślały fakt, że w czasach młodości ich rodziców
spożywanie alkoholu było społecznie akceptowane w wielu miejscach pracy i, mimo oficjalnych
zakazów, możliwe. Obecnie pogodzenie nałogu alkoholowego z pracą zawodową jest o wiele
trudniejsze, co oczywiście nie znaczy, że niemożliwe. Niemniej jednak biografie respondentów
wskazują, że ich zaangażowanie w pracę zawodową wymusza rezygnację ze spożywania większych
ilości alkoholu lub przynajmniej zmianę sposobu jego picia. Alkoholizm, praca i bycie „dobrym”
rodzicem zazwyczaj wykluczają się, na podobnej zasadzie, jak dostosowywanie do wymogów
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rynku pracy zmusza młodych ludzi do rezygnacji z rozbudowanego życia towarzyskiego
i rodzinnego. Jest to jedna z nielicznych sytuacji, w której można stwierdzić, że realia rynku pracy
pozytywnie wpływają na kształtowanie jednostkowych dróg życiowych. Z drugiej jednak strony
jest to zarazem wskaźnik zjawiska standaryzacji biografii jednostek, których wolność wyboru jest
ograniczana przez oddziaływanie otoczenia społecznego.
Rozwód rodziców i rozwody w otoczeniu respondentów. Liczba małżeństw kończących się
rozwodami w Polsce uległa w ostatnich dekadach zwiększeniu w porównaniu do punktu
kulminacyjnego pierwszej nowoczesności, ale nadal utrzymuje się ona na poziomie niższym niż ma
to miejsce w krajach zachodnich (patrz rozdział 1). Z tego względu należy uznać, że osoby, których
rodzice byli rozwiedzeni były nadreprezentowane w próbie badawczej.15 Historia związku
rodziców nie była jedną ze zmiennych branych pod uwagę podczas typowania kolejnych
respondentów. Z uwagi na fakt, że rozwód rodziców był wydarzeniem silnie wpływającym na
przebieg dróg życiowej, w czasie analiz trzeba było jednak zwrócić na niego szczególną uwagę.
Dzięki temu możliwa była miarodajna ocena wpływu tego zjawiska na decyzje prokreacyjne
podejmowane przez młodych ludzi.
Nawet respondenci, którzy sami nie byli rozwiedzeni i których biologiczni rodzice trwali w stałym
sformalizowanym związku, posiadały doświadczenia związane z rozpadem małżeństw.
W otoczeniu wszystkich badanych jednostek znajdowało się wiele osób, które były po rozwodzie,
na przykład ich bracia i siostry, kuzyni, znajomi. W tym kontekście ciekawy jest przypadek Juliusza.
Jego rodzice nie prowadzili wspólnego życia, ale formalnie byli małżeństwem, ponieważ ze
względów religijnych nie zdecydowali się na formalne zakończenie swojego związku. Można zatem
przypuszczać, że w drugiej nowoczesności w Polsce małżeństwo jest bardziej kruchym rodzajem
relacji niż wynika to z oficjalnych statystyk. Co więcej, podobne skutki jak rozwód może mieć
również rozpad trwałych związków nieformalnych, które są obecnie coraz częściej spotykanym
modelem życia rodzinnego.
Powszechność rozwodów nie oznacza w polskim kontekście, że są to zjawiska „oswojone”, które
nie generują problemów w rodzinach pochodzenia. Przeciwnie, rozpad związku rodziców może
być wydarzeniem bezpośrednio wpływającym na przebieg drogi życiowej danej osoby. W takich
przypadkach rozpad i/lub rekonstrukcja rodziny pochodzenia jest czynnikiem wprost
wpływającym również na decyzje prokreacyjne, ponieważ potencjalnie może zwiększać ryzyko
z nimi związane. Należy tutaj jednak zwrócić uwagę, że ryzyko to jest powiększane także przez
samą świadomość zwiększającej się liczby rozwodów. Nawet jeśli rozpad związku bliskiej osoby
15

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Tabeli 3.4. zamieszczonej w Aneksie 3.
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z otoczenia jednostki nie wpłynął bezpośrednio na przebieg jej drogi życiowej, to musi ona
uwzględniać w swoich kalkulacjach dotyczących życia rodzinnego uwzględniać możliwość rozpadu
relacji z drugim opiekunem dziecka (por. Giddens, 2008, s. 30-31). W warunkach konieczności
podporządkowania się wymogom rynku pracy oraz nadal silnego oddziaływania konstruktu
„tradycyjnej” rodziny, wychowywanie dziecka w pojedynkę jest bardzo ryzykownym
przedsięwzięciem i należy przypuszczać, że dla większości młodych ludzi nie jest to preferowana
opcja rozwoju drogi życiowej. Podobnie, zagrożeniem dla rodzicielstwa może być rozpad relacji
łączących osoby należące do sieci wsparcia danej jednostki. Więcej informacji na temat relacji
intymnych w rodzinach respondentów można znaleźć w Tabeli 3.4.
Relacje z rodzicami i rodzeństwem. Stosunki panujące w rodzinach pochodzenia respondentów
są bardzo szerokim zagadnieniem. Ten obszar życia może generować bardzo wiele różnych
problemów, których źródłem mogą być zarówno „niegroźne” różnice charakterów, jak i poważne
zagrożenia związane z przemocą czy alkoholizmem. Mimo tego zróżnicowania możliwe było
dostrzeżenie podobieństw pomiędzy opowieściami i drogami życiowymi badanych osób.
Po pierwsze, wszyscy oni byli przekonani, że członkowie rodziny połączeni są szczególnymi
więziami. Byli gotowi oferować wsparcie swoim bliskim i jednocześnie oczekiwali takiego wsparcia
od nich. Było to ewidentnie związane z oddziaływaniem konstruktu „tradycyjnej” rodziny na
sposób myślenia jednostek. Po drugie, wszystkie badane osoby podchodziły do relacji w rodzinach
w sposób refleksyjny. Uważały, że wyjątkowość więzi łączących członków rodziny wynika z samej
jej definicji, ale jednocześnie postrzegały je jako obszar podatny jednostkowym działaniom.
Oznaczało to, że stan relacji w rodzinie zależny jest od wysiłków osób ją tworzących. Konieczność
budowania spójnej narracji wymuszała na respondentach konieczność przedstawiania własnego
zaangażowania w budowanie więzi rodzinnych w pozytywnym świetle. Nie wahali się oni jednak
formułować bardzo krytycznych ocen postępowania innych członków rodziny, w tym także swoich
rodziców. Oceny te były tym bardziej skrajne, im łatwiej było powiązać je z procesami
biograficznymi. Powodowało to, że zły stan relacji w rodzinie pochodzenia był często wskazywany
jako źródło własnych porażek życiowych. Należy tutaj jednak zaznaczyć, że w opowieściach o życiu
występowało także zjawisko odwrotne – respondenci, którzy byli zadowoleni ze swojego życia
rodzinnego zazwyczaj dostrzegali, że dzięki dobrym relacjom w rodzinie łatwiej było odnieść im
sukcesy życiowe. Nie były one jednak postrzegane przez badane osoby jako czynnik ważniejszy niż
własne zaangażowanie i umiejętności.
W analizowanych biografiach można znaleźć wiele przykładów wpływu relacji rodzinnych na
przebieg dróg życiowych. Najbardziej wyrazistym z nich jest historia Ignacego, który był zmuszony
zerwać kontakty z rodziną z powodu konfliktu ze swoim ojcem. Mężczyzna do dzisiaj nie ma
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stałego miejsca zamieszkania, a jego droga życiowa nie rozwija się w sposób przewidywalny
i stabilny. Relacje z rodzicami rzutują także na życie dwójki respondentów posiadających
orientację homoseksualną – Marzeny i Jerzego. Brak akceptacji rodziców powoduje, że rodzina nie
stanowi dla nich odpowiedniej sieci wsparcia. Z drugiej strony wśród badanych opowieści o życiu
z łatwością można wskazać przykłady uporządkowanych i bezproblemowych relacji z członkami
rodziny, które zapewniają stabilny rozwój drogi życiowej. W tym kontekście można na przykład
jeszcze raz przywołać drogi życiowe Piotra i Jagienki.
Stan relacji z członkami rodziny jest czynnikiem pośrednio wpływającym na decyzje prokreacyjne,
ponieważ determinuje on skuteczność rodzinnego środowiska wychowawczego w zakresie
przekazywania wiedzy dotyczącej rodzicielstwa oraz skuteczność wsparcia udzielanego przez nie
młodym ludziom. W kontekście przekazywania wiedzy można posłużyć się przykładem relacji
z ojcami. Niektórzy respondenci zwracali uwagę na fakt, że „tradycyjny” podział obowiązków w ich
rodzinach skutkował brakiem bliskich więzi z ojcem. Szczególnie mocno podkreślał to Józef, który
negatywnie oceniał swoją relację z ojcem i obawiał się, że rodzina nie przekazała mu wiedzy na
temat sposobów odgrywania roli „zaangażowanego taty”. Dobre relacje nie tylko z rodzicami, ale
także z rodzeństwem czy kuzynami sprzyjają gromadzeniu przez młodych większej liczby
doświadczeń związanych z rodzicielstwem. Czasem zdarzało się, że w rodzinie respondentów były
małe dzieci, ale zły stan relacji w rodzinie nie pozwalał na przekazywanie dalej wiedzy związanej
z ich wychowaniem.
Przeprowadzona analiza biografii wskazuje, że nawet rodziny, w których występują liczne
problemy mogą stanowić sieć wsparcia dla swoich członków. Stan relacji między nimi ma jednak
duże znaczenie dla jakości oferowanej przez nie młodym ludziom pomocy. Jednostki tworzące sieci
wsparcia udzielają go sobie nawzajem. W przypadku relacji młodych ludzi i ich rodziców jest ono
jednak rozłożone niesymetrycznie – oczekują oni i często otrzymują o wiele większą pomoc od
swoich rodziców niż sami są w stanie im zaoferować. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku
rodzeństwa, w ramach którego wsparcie powinno rozkładać się symetrycznie. W praktyce czasem
jednak zdarzało się, że wsparcie było intensywniej przekazywane przez siostry niż przez ich braci
i ewidentnie było to skutkiem przekazywanych w obrębie rodzin wzorców. Zaburzenia w zakresie
symetryczności wsparcia pomiędzy rodzeństwem lub kuzynami mogą być przyczyną pogarszania
się stanu relacji panujących w obrębie danej rodziny.
Ograniczony kontakt z niektórymi członkami rodziny. Kontakty twarzą w twarz są niezbędne do
budowania odpowiednich relacji z osobami z otoczenia młodych osób. Ich brak jest jednym
z najważniejszych czynników odpowiedzialnych za osłabianie więzi łączących członków rodziny, co
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pośrednio wpływa oczywiście na podejmowane przez nich decyzje prokreacyjne. Przyczyny
ograniczenia kontaktów mogą być bardzo różne i niekiedy wynikają one z przypadkowych zdarzeń.
Możliwe jest jednak wskazanie także na uwarunkowania systemowe, które powodują, że
podtrzymywanie relacji z członkami rodziny staje się w drugiej nowoczesności problematyczne.
Na pierwszy plan wysuwa się tutaj ponownie kwestia migracji. Wielu respondentów zmieniało
miejsca zamieszkania i nie miało możliwości podtrzymywania bliskich kontaktów ze swoją rodziną
pochodzenia. Co więcej, praktycznie każda z badanych osób opowiadała o jakimś członku rodziny,
który zmieniał miejsce zamieszkania. Szczególnie istotna była oczywiście sytuacja, w której
migracja była uskuteczniana przez rodziców młodego człowieka. Dane zawarte w opowieściach
o życiu wskazywały ponadto, że większość respondentów posiadających kilkoro rodzeństwa nie
mogło podtrzymywać z nimi wszystkimi relacji właśnie przez zmiany miejsca zamieszkania. Bardzo
często migracja wywołuje w rodzinach problemy, które wpływają na przebieg drogi życiowej.
Przykładem jest tu historia Karoliny, której rodzice przez cały okres jej dzieciństwa i wczesnej
młodości co roku wyjeżdżali na kilka tygodni do pracy za granicę. Respondentka podczas ich
nieobecności pozostawała pod opieką dziadków. Wymuszona rozłąka z rodzicami źle na nią
wpływała, a poczucie krzywdy powodowało, że nie była w stanie nawiązać poprawnych relacji
z babcią i dziadkiem.
Drugi istotny czynnik wpływający na ograniczenie kontaktów z członkami rodziny jest, podobnie
jak migracje, związany z wymogiem podporządkowania się wymogom rynku pracy. Młodzi rodzice,
próbujący uporać się z przeciążeniem rolami są zmuszeni do rezygnacji nie tylko z życia
towarzyskiego oraz rozwijania własnych pasji, ale także w dużej mierze z intensywnych kontaktów
z niektórymi członkami rodziny. Zamieszkiwanie blisko członków rodziny wcale nie oznacza zatem,
że młodzi ludzie są połączeni z nimi silnymi więziami społecznymi. Ich ograniczenie jest
wywoływane nie tylko przez czynniki obiektywne, ale może być uzależnione również od decyzji
jednostek. W natłoku codziennych obowiązków podtrzymywanie relacji z członkami rodziny bywa
traktowane jako mniej istotny wymiar życia. Jest to związane ze zjawiskiem detradycjonalizacji.
Samo pokrewieństwo coraz częściej nie jest uważane za wystarczający powód do utrzymywania
relacji z rodzeństwem, kuzynami, dziadkami czy nawet rodzicami. Przyczynami ograniczania
kontaktów z niektórymi członkami rodziny mogą być niezadowalająca jakość więzi, różne poglądy
na życie czy różne wybory dotyczące stylu życia. Fakt, że dokładny kształt życia rodzinnego w coraz
większym stopniu uzależniony jest od decyzji jednostki jest koronnym argumentem za
prawdziwością twierdzenia, że w drugiej nowoczesności nie istnieją tradycyjne rodziny, lecz
jedynie jednostki rodzinne je przypominające.
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Powyższa lista problemów związanych z życiem rodzinnym, które pojawiły się w zebranych przeze
mnie opowieściach o życiu może oczywiście nie przekonywać apologetów rodziny, upatrujących
w niej jedynie „bezpieczną przystań”. Teoretycznie można podtrzymywać tę wyidealizowaną wizję
za pomocą stwierdzenia, że opisane powyżej problemy występują właśnie dlatego, że jednostki
odchodzą od modelu tradycyjnej rodziny. Jest to jednak błędne twierdzenie. Młodzi ludzie mają
pewne możliwości podejmowania decyzji dotyczących rodzinnego wymiaru ich życia. Wolność
wybierania jest jednak ograniczona przez kontekst kulturowy. Warunki, w których rozwijają się
biografie młodych ludzi w drugiej nowoczesności są zupełnie inne niż te, które panowały we
wcześniejszych typizacjach tej formy uspołecznienia. Powoduje to, że rodzina tradycyjna jest
instytucją, która nie może istnieć w ramach aktualnie obowiązującego kontekstu kulturowego.
Rodziny tradycyjne, podobnie jak współczesne jednostki rodziny je przypominające, również
musiały zmagać się z problemami, które wynikały z ich wewnętrznej dynamiki. Ich otoczenie
instytucjonalne oraz obowiązujące normy i wartości sprzyjały jednak wysokiej dzietności. Próby
przywracania rodziny tradycyjnej w realiach drugiej nowoczesności można porównać do tak
zwanych rekonstrukcji historycznych. Można dziś tworzyć rodziny przypominające tradycyjną
ich formę, ale będą one pozbawione treści nadawanymi im przez kontekst kulturowy, w którym
tradycja zachowywała swoje wpływy. Nie można oczywiście wykluczyć tego, że w przyszłości
dynamizm nowoczesności doprowadzi do wyłonienia się nowej formy uspołecznienia, która
dokona restauracji tradycji i tradycyjnej rodziny. W analizowanych opowieściach o życiu nie udało
się jednak zidentyfikować wskaźników rozpoczęcia takiego procesu.
Rodziny „tradycyjne” w coraz mniejszym stopniu dopasowane są do obecnych uwarunkowań
systemowych. Sprzyja to generowaniu przez nie kolejnych problemów, na podobnej zasadzie,
jak dzieje się to w przypadku innych instytucji społecznych. Rodzina bywa bezpieczną przystanią,
ale przynajmniej równie często bywa ona źródłem sprzeczności, które rzutują na inne sfery życia
tworzących je jednostek. W kolejnym podrozdziale zostanie omówiona kolejna z tych sprzeczności
– podział obowiązków domowych oparty na kryterium płci, którego niezgodność z podstawowymi
zasadami nowoczesności jest coraz bardziej widoczna.

6.2. Podział obowiązków domowych jako czynnik wpływający na planowanie
prokreacji
6.2.1. Nierówny podział obowiązków w rodzinie pochodzenia
W rozdziale 4 przedstawione zostały wyniki porównania dróg życiowych moich respondentów i ich
rodziców, które miały bardzo duży wpływ na stworzony przeze mnie model teoretyczny.
Zestawienie biografii dwóch pokoleń pozwoliło między innymi na bardziej dogłębne opisanie
problemów, które mogą być generowane w sferze życia rodzinnego. Jedną z takich sprzeczności,
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która miała duży wpływ na kalkulacje prowadzone przez młodych ludzi w czasie tworzenia planów
życiowych i podejmowania strategicznych decyzji był nierówny podział obowiązków domowych.
Prawie wszyscy moi respondenci wychowywali się w domach, w których podział pracy był
uzależniony od płci. Można o tym przekonać się analizując szczegółowe dane na ten temat zawarte
w Tabeli 3.15. W przypadku rodzin wielu badanych osób ryzykowne jest nawet postawienie tezy,
że w ich rodzinach pochodzenia istniał podział prac domowych, ponieważ w rzeczywistości były
one w całości wykonywane przez kobiety. Czasem respondenci dostrzegali w tym
niesprawiedliwość. Bardzo wielu z nich uzasadniało jednak ten stan rzeczy odwołując się do
„tradycji” (odwiecznego porządku rzeczy) i/lub „natury” (wrodzonego zróżnicowania
predyspozycji kobiet i mężczyzn do wykonywania prac domowych).
Niektóre spośród zjawisk charakterystycznych dla drugiej nowoczesności, ujawniły się już w czasie
młodości osób należących do pokolenia rodziców respondentów. W większości przypadków
występowały one jednak w biografiach badanych osób w bardziej zradykalizowanej formie niż
miało to miejsce w przypadku ich matek i ojców. Jednocześnie, w drogach życiowych
respondentów nadal widoczne były elementy, które nie zmieniły się znacząco w porównaniu
z historiami życia ich rodziców. Wiele z nich związanych jest ze sferą życia rodzinnego, w tym
między innymi z „tradycyjnym” i/lub „naturalnym” podziałem obowiązków domowych.
Porównywanie biografii osób z różnych pokoleń dostarczyło przekonujących dowodów
pozwalających tworzyć twierdzenia dotyczące przenikania się elementów ciągłości i zmiany
w drugiej nowoczesności.
Nierówny podział obowiązków w rodzinach pochodzenia respondentów miał wpływ na
podejmowane przez nich decyzje prokreacyjne. Wynika to wprost z socjalizującego oddziaływania
tego najważniejszego środowiska wychowawczego. Zostało ono opisane w rozdziale 5, dlatego
w tym miejscu nie będę powtarzał przedstawionych tam twierdzeń. Nie ulega wątpliwości, że
w role powiązane z „tradycyjnym” modelem rodziny wpisane jest zróżnicowanie obciążenia pracą
w gospodarstwie domowym ze względu na płeć. Postawy generujące tę nierówność są
„dziedziczone” przez osoby wychowującego się w tego typu rodzinie. Nie oznacza to oczywiście,
że niemożliwe jest refleksyjne odrzucenie tych wzorców przez jednostki. W praktyce jednak ich
siła oddziaływania jest nadal tak silna, że próby kontestowania norm zachowania związanych
z rolami męża i żony (lub partnera i partnerki) bardzo często kończą się niepowodzeniem.
Dokładny mechanizm wpływu nierówności w zakresie obowiązków domowych na konkretne
decyzje prokreacyjne zostanie wyjaśniony w dalszej części tego podrozdziału.
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Podział pracy w rodzinie pochodzenia młodych ludzi wpływał na funkcjonowanie ich rodzinnych
sieci wsparcia. Tym samym oddziaływał on również na podejmowane przez nich decyzje
prokreacyjne. W rodzinnych sieciach wsparcia najbardziej aktywne w zakresie pomagania
w wykonywaniu codziennych prac związanych z rodzicielstwem były zazwyczaj kobiety: matki,
teściowe, siostry, ciocie, kuzynki itd. Szczególnie intensywnej pomocy swoim bliskim mogły
udzielać kobiety, które nie były obciążone koniecznością łączenia pracy zawodowej z odgrywaniem
ról rodzinnych. Możliwość korzystania z ich wsparcia była czynnikiem, który sprzyjał
podejmowaniu pozytywnych decyzji prokreacyjnych, co może sugerować, że „tradycyjny” podział
obowiązków w rodzinach pozytywnie wpływa na dzietność. Należy jednak wziąć pod uwagę, że
jest on sprzeczny z logiką indywidualizacji i z tego względu jest coraz rzadziej praktykowany przez
młodych ludzi. Większość respondentów nie mogła liczyć na silne wsparcie matek czy sióstr,
ponieważ były one zaangażowane w pracę zawodową. Ich praca była często związana
z koniecznością zapewnienia rodzinie środków do życia, a nie tylko z chęcią rozwijania własnej
kariery. Co więcej, dla starszych kobiet, które często w młodości ograniczały swoją aktywność
zawodową ze względu na macierzyństwo, osiągnięcie dorosłości przez ich dzieci jest momentem,
w którym mogą zadbać o oszczędności emerytalne, zrealizować odkładane na później plany
i ambicje oraz przede wszystkim wesprzeć swoje rodziny dodatkowymi zarobkami. Był to wzorzec
realizowany przez matki wielu respondentów. W tych warunkach niemożliwa jest restauracja
„tradycyjnej” rodziny i trudno upatrywać w niej szansy na długotrwałe zwiększenie wartości
wskaźnika dzietności w Polsce.

6.2.2. Nierówny podział obowiązków jako czynnik sprzyjający podejmowaniu negatywnych
decyzji prokreacyjnych – studium przypadku Pauliny
Paulina urodziła się i prawie całe życie mieszkała w niewielkim miasteczku. Jej rodzice
przeprowadzili się tu po ślubie z pobliskich wsi. Respondentka uważała, że miała nieudane
dzieciństwo. Twierdziła, że była niechcianym dzieckiem i że jej rodzice rozważali aborcję. Mieli oni
już trójkę starszych dzieci, nad którymi opieka kolidowała z ich licznymi zajęciami zarobkowymi.
Paulina wspominała, że jej rodzice byli uznawani za „starych”, ponieważ w momencie jej narodzin
zbliżali się do czterdziestego roku życia. Powodowało to, że wyróżniali się w społeczności lokalnej.
Obawa przed napiętnowaniem mogła stanowić dla nich dodatkową motywację do rozważania
aborcji. Rodzina miała ponadto liczne problemy, które mogły ulec dalszemu pogłębieniu po
narodzinach dziecka. To także zapewne wpływało na to, że rodzice dawali odczuć Paulinie, że nie
była oczekiwanym potomkiem. Kobieta nie umiała jednak wyjaśnić, dlaczego rodzice nie
zdecydowali się ostatecznie na usunięcie ciąży. Wspominała, że matka mówiła jej o „znakach”,
które przekonały ją do urodzenia dziecka.
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Wyniki analizy opowieści o życiu tej respondentki wskazują, że głębokim źródłem problemów jej
rodziny pochodzenia mógł być patriarchalny model relacji łączący jej członków. Ojciec zajmował
niekwestionowaną pozycję głowy rodziny i nikt nawet nie rozważał sprzeciwu wobec jego decyzji
i poczynań. Matka Pauliny była mu całkowicie podporządkowana i cierpliwie wypełniała wszelkie
jego rozkazy. Ojciec respondentki nie był jednak wzorowym patriarchą. Miał poważne problemy
z nadużywaniem alkoholu, które cieniem kładły się na życiu rodziny. Mężczyzna bywał agresywny,
w domu często dochodziło do awantur. Pomimo problemów z piciem, ojciec starał się jednak
wywiązywać z roli żywiciela rodziny. Oprócz swojej podstawowej pracy brał wiele dodatkowych
zleceń i starał się dorabiać na wszelkie możliwe sposoby. Należy zwrócić uwagę, że także matka
Pauliny pracowała zawodowo poza domem. Co więcej, rodzice respondentki odziedziczyli
gospodarstwo rolne, które dostarczało im żywność na własny użytek. Wszystko to nie przekładało
się jednak na wysoki poziom życia rodziny, za co można winić w głównej mierze chorobę
alkoholową ojca.
Uprzywilejowana pozycja głowy rodziny powodowała, że za wykonywanie wszystkich obowiązków
domowych odpowiedzialna była matka Pauliny. Oprócz pracy w domu oraz pracy zawodowej poza
nim, opiekowała się ona również wspomnianym powyżej gospodarstwem rolnym. Była więc
kobietą niezwykle zapracowaną, dla której sprawowanie opieki nad dziećmi było bardzo dużym
obciążeniem. Paulina czuła deficyt zainteresowania ze strony rodziców. Bardziej precyzyjnie rzecz
ujmując, należałoby tu mówić o deficycie opieki ze strony matki, ponieważ rola patriarchy, jaką
odgrywał jej ojciec, nie przewidywała sprawowania przez niego obowiązków związanych z opieką
nad dziećmi. „Tradycyjny” porządek rzeczy w rodzinie zaburzał fakt, że także matka respondentki
pracowała zawodowo. Z narracji Pauliny wynika, że brakowało jej czasu by z równym
zaangażowaniem pracować na trzy pełne etaty: jako gospodyni domowa i opiekunka dzieci, jako
kobieta pracująca zawodowo oraz jako rolniczka. Skutkowało to tym, że wychowaniem
respondentki zajmowało się jej rodzeństwo, co wywoływało w niej poczucie odrzucenia
przez rodziców.
Problemy w domu bardzo mocno wpłynęły na życie Pauliny. Najlepiej obrazują to wydarzenia z jej
życia związane z kłopotami z edukacją. Była zdolną uczennicą, która jednak nie osiągnęła sukcesów
w nauce, na jakie było ją stać. Respondentka wspominała, że rodzice nigdy nie interesowali się jej
postępami w szkole. Nie interweniowali, gdy pod koniec ośmioletniej podstawówki dołączyła do
grupy rówieśniczej, która miała na nią negatywny wpływ i odciągała od nauki. Doprowadziło to
do tego, że dziewczyna musiała powtarzać klasę. Te kłopoty w podstawówce spowodowały
również, że respondentka nie zdawała do liceum, które było w jej zasięgu. Zdecydowała się na
naukę w technikum, co miało zapewnić jej konkretny zawód.
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Rozpoczynając szkołę średnią Paulina była już bardziej dojrzałą osobą. Przemyślała swoje
wcześniejsze zachowanie i postanowiła, że bardziej skupi się na nauce i nie dopuści do
powtórzenia się problemów z czasów podstawówki. W początkowych klasach technikum udawało
jej się realizować ten plan. Była wzorową uczennicą, która otrzymywała świadectwa z paskiem.
Ostatecznie, szkołę skończyła jednak z gorszym wynikiem niż można się było spodziewać. Winne
temu było wydarzenie, które całkowicie zmieniło bieg jej drogi życiowej – w wieku osiemnastu lat
Paulina zaszła w nieplanowaną ciążę. Co prawda udało jej się szybko wrócić do szkoły po
narodzinach dziecka, ale konieczność opieki nad nim spowodowała, że młoda matka nie mogła
odpowiednio przygotować się do matury, którą zdała z przeciętnym wynikiem.
Paulina długo zwlekała z poinformowaniem rodziców o swojej ciąży. Spodziewała się, że źle
przyjmą tą wiadomość i nie myliła się. Znamienny jest sposób, w jaki respondentka opowiadała
o tych wydarzeniach. Użyła sformułowania, że „były to już czasy, w których można już było być
panną z dzieckiem”. Jej rodzice nie wyobrażali sobie jednak, że może ona wybrać taki model życia
i zmusili córkę do ślubu z ojcem dziecka. Dla respondentki była to prawdziwa tragedia życiowa,
ponieważ podsuwany jej mężczyzna daleki był od wymagań, jakie stawiała swojemu przyszłemu
mężowi. Czuła się winna, że nawiązała z nim jakąkolwiek relację, a poczęcie dziecka opisywała jako
„czyn, który popełniła”, tak jakby było to ciężkie przestępstwo. Jej pierwszy mąż przypominał jej
ojca, który był i jest dla niej antywzorcem mężczyzny z powodu traumy, jaką wyniosła
z dzieciństwa. Jej mąż nie pracował, dużo czasu spędzał poza domem, nadużywał alkoholu, chciał
ją podporządkować swojej woli. Paulina nie zamierzała funkcjonować tak, jak jej matka.
Od samego początku buntowała się przeciw rodzicom i mężowi. Ciągłe konflikty, które przez to
wybuchały, spowodowały, że jej pierwsze małżeństwo trwało bardzo krótko, zaledwie półtora
roku. Dalsze losy jej męża utwierdziły kobietę w przekonaniu, że dobrze zrobiła szybko kończąc
związek z nim. Mężczyzna do tej pory nie ma stałego źródła dochodu, a jego kolejne małżeństwo
trwało jeszcze krócej niż to pierwsze z Pauliną.
W momencie wyprowadzki męża respondentka była nadal bardzo młodą osobą. Chciała znaleźć
nowego partnera spełniającego jej oczekiwania, ale nie łudziła się, że nastąpi to szybko.
Nieoczekiwanie krótko po rozstaniu poznała jednak mężczyznę swojego życia. Od początku zwrócił
jej uwagę tym, że potrafił okazywać zainteresowanie i czułość, co powodowało, że dawał jej
poczucie bezpieczeństwa. Ich miłość szybko zaowocowała wspólnym zamieszkaniem, a niedługo
potem małżeństwem. Para nie myślała jednak o powiększaniu rodziny. Syn Pauliny z pierwszego
małżeństwa był już wówczas kilkulatkiem. Kobieta twierdzi, że nowego męża cieszyło to,
że wychowują dziecko, które wyszło już z kłopotliwego dla rodziców niemowlęctwa. Wydaje się,
że zaniechanie prokreacji wynikało także z doświadczeń respondentki z przeszłości. Jej dzieciństwo
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było trudne, a sposób odgrywania roli matki przez jej rodzicielkę powodował, że macierzyństwo
kojarzyło jej się jak najgorzej. Kobieta była zdeterminowana by nie powielać sposobu życia swoich
rodziców. Na te uwarunkowania nakładał się jeszcze jeden kłopot – Paulina z mężem mieszkali
razem z jej z rodzicami. Chociaż oboje pracowali, to zarabiali tak mało, że nie było ich stać na
wynajęcie mieszkania w miasteczku. Mąż respondentki pochodził z pobliskiej wsi. Teoretycznie
możliwe było zamieszkanie z jego rodzicami, ale to także było kłopotliwe. Małżeństwo nie mogło
sobie pozwolić na utrzymanie samochodu, a bez niego codzienne dojazdy do pracy byłyby bardzo
uciążliwe. Paulina z mężem byli więc zmuszeni do mieszkania u jej rodziców w miasteczku.
Szczęśliwie, w międzyczasie zdążyli oni przejść na emeryturę i dużo czasu spędzali
w odziedziczonym po dziadkach respondentki gospodarstwie. Relacje w domu nie były jednak
najlepsze, co było logiczną konsekwencją opisanych powyżej wydarzeń z dzieciństwa i wczesnej
młodości Pauliny. Trudna sytuacja w miejscu zamieszkania i odczuwane w związku z nią napięcie
wzmacniało

postanowienie

małżonków

odnośnie

zaniechania

starań

o

posiadanie

wspólnego dziecka.
Po kilku latach pojawiła się możliwość przeniesienia się na stałe do teściów respondentki, którzy
udostępnili im część swojego nowo wybudowanego domu. Przeprowadzka radykalnie zmieniła
życie Pauliny. Odcięła się ona od trudnej sytuacji w rodzinie pochodzenia i zyskała możliwość
stworzenia „własnego domu”. Sprawy w różnych sferach życia zaczęły przyjmować korzystny
obrót. Kobieta zaczęła lepiej zarabiać oraz zyskała możliwość nauki w szkole policealnej. Zaczęła
także uczęszczać na liczne kursy zawodowe, aby podnieść swoje kwalifikacje. Zmiana sytuacji
życiowej spowodowała zmianę jej spojrzenia na kwestię prokreacji. Respondentka poczuła,
że chciałaby mieć jednak wspólne dziecko z drugim mężem. Mężczyzna początkowo nie odnosił
się entuzjastycznie do tego planu. Uważał, że dziecko oznacza dodatkowe obowiązki i kłopoty.
Paulina wspominała, że musiała przekonywać go do powiększenia rodziny. Ostatecznie jednak
wspólnie zdecydowali, że podejmą starania o dziecko.
Wydarzenia z życia Pauliny doskonale wpisują się w twierdzenia dotyczące decyzji prokreacyjnych
przedstawione we wcześniejszych częściach tej rozprawy. Niemożliwe jest podzielenie ludzi na
tych, którzy planują prokreację i na tych, którzy polegają w tym względzie na zrządzeniach losu.
Wyniki moich badań wskazują, że zjawiskiem powszechnym jest łączenie różnych sposobów
postępowania w ramach jednostkowych dróg życiowych. W niektórych sferach życia jednostka
może zachowywać dużą kontrolę nad przebiegiem wypadków, podczas gdy do innych nie
podchodzi w sposób refleksyjny. Co więcej, na różnych etapach rozwoju drogi życiowej zmieniać
może się nawet podejście do danych problemów w obrębie jednego jej wymiaru. Nierozwaga
Pauliny doprowadziła do niechcianej ciąży. Wydarzenie to spowodowało, że prokreacja stała się
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obszarem życia poddanym przez nią ścisłej kontroli. Podjęcie starań o drugie dziecko nie było
jednak efektem realizacji z góry ułożonego planu. Było ono powiązane z ogólną wizją respondentki
na temat tego, jak powinna wyglądać rodzina. Działania zmierzające do urzeczywistnienia tej idei
zostały jednak aktywowane w momencie, gdy pojawiły się sprzyjające im okoliczności. Na drogi
życiowe jednostek w drugiej nowoczesności składają się wydarzenia przypadkowe oraz świadome
decyzje, które zazwyczaj są jednak oznaką kolejnych aktualizacji planów życiowych, a nie efektem
realizacji całościowej strategii budowy własnej biografii. Na poziomie jednostkowym, ramą
spajającą wydarzenia przypadkowe oraz kolejne wersje planów życiowych są przekonania
odnośnie tego, jak powinno wyglądać ludzkie życie. W przypadku moich respondentów składały
się na nie zarówno elementy „tradycyjne” oraz wartości charakterystyczne dla drugiej
nowoczesności. Efekty działania powiązanych z nimi instytucji stanowią kontekst, w którym
funkcjonują owe przekonania, zachodzą przypadkowe wydarzenia oraz podejmowane są
jednostkowe decyzje. Instytucje te nadal zachowują nadal podstawowe zasady ogólnie
pojmowanej nowoczesności, ale zarazem w wyraźny sposób różnią się od swoich poprzednich
wcieleń, które działały na wcześniejszym etapie jej rozwoju.
Wracając do analizy drogi życiowej Pauliny, należy stwierdzić, że zmiana miejsca zamieszkania
i przenosiny do teściów, były dla niej bardziej przełomowym momentem życia niż narodziny
drugiego syna. To przeprowadzka była wydarzeniem, które „odblokowało” drogę życiową
respondentki, zapaliło „zielone światło” dla jej rozwoju i umożliwiło powiększenie rodziny. Zbiegło
się ono w czasie z innymi ważnymi zmianami – poprawą sytuacji zawodowej oraz
zainwestowaniem przez Paulinę w podnoszenie swoich kwalifikacji i samorozwój. Narodziny
drugiego dziecka przyniosły jednak także zmiany, które respondentka oceniała negatywnie. Czuła
ona, że wydarzenie to zmieniło jej relacje z mężem. Kobieta twierdziła, że po narodzinach drugiego
syna, mąż miał dla niej mniej czasu i okazywał jej mniejszą czułość. Liczne nowe obowiązki
spowodowały, że małżonkowie oddalili się od siebie w wymiarze emocjonalnym. Jak ujęła to
respondentka, skończyła się „małżeńska sielanka”. Zmiany w życiu Pauliny dotyczyły nie tylko
warstwy uczuciowej. Obowiązki związane z opieką nad małym dzieckiem spowodowały, że jej
dzienny rozkład zajęć wzbogacił się o nowe pozycje. Wówczas stało się jasne, że kobieta nie może
liczyć na wsparcie męża w wykonywaniu obowiązków domowych.
Do momentu narodzin drugiego syna, Paulina nie miała okazji sprawdzić, jak jej drugi mąż radzi
sobie z odgrywaniem roli ojca nowonarodzonego dziecka. W momencie ich ślubu syn z pierwszego
małżeństwa miał trzy lata. Opieka nad nim nie była więc już wówczas tak problematyczna, jak
w przypadku niemowlęcia. Wydaje się także, że brak pełnego zaangażowania ojczyma w jego
wychowanie był traktowany jak rzecz oczywista - Paulina nie miała pretensji, że partner utrzymuje
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dystans wobec nie swojego dziecka. Nie zwróciła uwagi na to, że nie był on pozytywnie nastawiony
do powiększenia rodziny, ponieważ obawiał się jednoczesnego wzrostu liczby obowiązków
domowych. Gdy po narodzinach dziecka ilość pracy w domu rzeczywiście uległa zwiększeniu,
większość nowych zadań spadło na moją respondentkę.
Paulina bardzo wiele miejsca w swojej opowieści o życiu poświęciła kwestii podziału obowiązków
domowych. Wątek ten przewijał się jednak także w niektórych wcześniej zgromadzonych
narracjach i od momentu przeprowadzania wywiadu z Pauliną był świadomie przeze mnie
pogłębiany w kolejnych wywiadach. Pytałem respondentów o to, jak wyglądał ich typowy dzień
na kolejnych etapach życia oraz jak przedstawiał się podział obowiązków w ich rodzinie
pochodzenia. Traktowałem te dane jako dobre wskaźniki modelu życia praktykowanego przez
rodziców badanych osób. Dzięki temu zebrałem informacje, które pozwoliły prześledzić, jak
w czasie zmieniało się ich zaangażowanie w wykonywanie obowiązków domowych. Dzięki
rozmowie z Pauliną uświadomiłem sobie, że nierówny podział obowiązków domowych, który
związany jest ze zróżnicowanymi oczekiwaniami wobec odgrywania ról kobiecych i męskich może
być czynnikiem istotnie wpływającym na decyzje prokreacyjne. Przemiany pracy w
gospodarstwach domowych są także wskaźnikiem zmian, jakie w drugiej nowoczesności
przechodzi życie rodzinne oraz życie jednostek w ogóle. W tym kontekście nie dziwi fakt, że
zarówno polscy, jak i zagraniczni badacze poświęcają dużo uwagi temu zagadnieniu (np. Craig
i Powell, 2011; Grunow, Schulz i Blossfeld, 2012; Kleider, 2015; Nordenmark i Nyman, 2003; Punch
2011; Żadkowska 2011).
Nierówny podział obowiązków domowych w stworzonej przez Paulinę rodzinie istniał „od
zawsze”. Narodziny drugiego dziecka i związane z nimi zwiększenie ilości pracy w domu
spowodowały, że problem ten stał się bardziej widoczny i dotkliwiej przez nią odczuwany. Analiza
opowieści Pauliny podsuwa także odpowiedź na pytanie dlaczego kwestia obowiązków domowych
była dla niej aż tak istotna. Respondentka wiele razy podkreślała, że nie podobała jej się postawa
matki, która całe życie była podporządkowana despotycznemu mężowi. Rozstanie z pierwszym
mężem było w pewnym stopniu realizacją postanowienia, że nigdy nie pójdzie w jej ślady.
W rozmowie ze mną respondentka szukała odpowiedzi na pytanie, dlaczego została zmuszona do
ogrywania roli, od której chciała uciec – roli gospodyni, na którą spadają wszystkie obowiązki
związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego i opieką nad dziećmi. Paulina nie potrafiła
jednak udzielić samej sobie jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony brała część „winy” na
siebie. Uważała, że tak bardzo chciała uszczęśliwić drugiego męża, że początkowo wyręczała go
we wszystkim i zabiła w nim nawyk „pomagania” w domu. Jednocześnie odwoływała się
do „tradycyjnych” przekonań na temat męskiej i kobiecej „natury”:
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I teraz jest tak, że muszę mu powiedzieć: >>zrób to, to i tamto<<. Kiedyś, to jego siostra mi zarzuca, kiedyś
nie trzeba było mu mówić, domyślał się. Zepsułam go. Jak mu nie powiem, to nie zrobi. Mogą śmieci stać…
Robiłam ogórki, postawiłam wiadro… Powiedziałam: >>wyniesiesz to wiadro, bo tam są mrówki<<.
To musiałam trzy razy powtórzyć. Ale to wynika z tego, że jest facetem, a faceci tacy są. Słuchaj, płeć ma
swoje wady. My mamy swoje furie i zmiany nastrojów, a faceci są generalnie bardziej wylajtowani: >>jak nie
teraz, to jutro<<. Czy tak nie jest? (wywiad z Pauliną).

Doświadczenie płynące z wychowywania dwójki dzieci spowodowało, że Paulina podjęła
negatywną decyzję prokreacyjną. W momencie udzielania wywiadu była pewna, że nie będzie
dążyć w przyszłości do powiększania rodziny:
Jestem wygodna i wiem, że jak bym miała trzecie dziecko, to by mnie chyba kurwica strzeliła. (…) Jestem
zmęczoną matką i chyba też dlatego nie chcę, bo jestem zmęczona. Marzę o tygodniu bez nich.
(wywiad z Pauliną).

Jednocześnie respondentka miała poczucie misji. Stawiała sobie za cel takie wychowanie synów,
żeby ich przyszłe partnerki mogły liczyć na ich wsparcie w wykonywaniu prac domowych:
Dlaczego nie chcę mieć trzeciego dziecka? Jak Bóg da albo bocian przyniesie, to wychowam. Ale nie mam
takich planów. Jestem już wygodna. Starszy syn ma lat prawie czternaście. Wkoło siebie zrobi wszystko. Nie
ukrywam, że uczę go tego też, żeby pomagał trochę w domu, bo nie chcę, żeby ktoś mi zarzucał, że nic syna
nie nauczyłam. Także gonię do posprzątania co sobotę. Ma z młodszym synem ogarnąć swój pokój, mimo
że to jest ich pokój. Młodszy syn generalnie jest mniej na razie obarczany. Ale tak: grabienie trawy,
wynoszenie śmieci, chodzenie do sklepu, ostatnio nawet mu kazałam foliak podlać. Sprzątanie kup po psie.
Tu jest wygoda super. Michał ma już siedem lat i też już dużo rzeczy robi przy sobie. Potrafi powiedzieć, że
jest głodny i kromkę chleba wyjąć. Umie zająć się sobą. Oni od samego początku byli nauczeni zostawania
gdzieś u kogoś, więc nie miałam problemu, że chodzili u mnie przy spódnicy. (wywiad z Pauliną).

W powyższej wypowiedzi uderza to, że Paulina angażowała synów jedynie w wykonywanie
wybranych i nielicznych prac w gospodarstwie domowym. Nie włączała ich na przykład
w przygotowanie posiłków. Jednak nawet ten niewielki zakres czynności, które wykonują, był
uważany za znaczący postęp w porównaniu z prawie całkowitym brakiem zaangażowania w pracę
w domu jej obecnego męża. Jej strategia wychowawcza pokazuje także, w jaki sposób refleksyjne
jednostki w drugiej nowoczesności próbują swoimi decyzjami wpływać na zmianę społeczną.
Przykład Pauliny uświadamia również, jak trudno walczyć jest z nierównym, ustalonym według
kryterium płci podziałem obowiązków. Nakłonienie jej synów do zaangażowania w pracę w domu
było wyzwaniem w sytuacji, gdy jej mąż dawał im zupełnie inny wzór postępowania.
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6.2.3. Modele życia rodzinnego respondentów a podział obowiązków w ich
gospodarstwach domowych
Analiza porównawcza biografii moich respondentów oraz ich rodziców wskazuje, że zazwyczaj
powielali oni wzorce związane z podziałem pracy obecne w ich rodzinach pochodzenia. Paulina nie
była tu odosobnionym przypadkiem. Przeciwnie, jej historia w bardzo wyrazisty sposób pokazuje
problemy wywoływane przez nierówny podział obowiązków domowych, które były w mniejszym
lub większym stopniu obecne w większości badanych dróg życiowych. Dane na temat podziału
pracy w rodzinach stworzonych przez respondentów zostały zebrane w Tabeli 3.16.
Badani młodzi ludzie, którzy do momentu przeprowadzania wywiadu zdążyli już założyć własną
rodzinę wzorowali się na jej „tradycyjnym” modelu, ale zazwyczaj nie realizowali go w pełni.
Konieczność aktualizowania planów życiowych i podejmowania strategicznych decyzji
powodowała, że badane osoby samodzielnie tworzyły różne warianty życia rodzinnego.
Wydarzenia składające się na rodziny wymiar ich biografii układały się we wzorzec w mniejszym
lub większym stopniu przypominający „tradycyjną” rodzinę. Stopień tego podobieństwa był różny,
co znajdowało odbicie także w podziale obowiązków domowych. Na podstawie analizy dróg
życiowych młodych ludzi zidentyfikowałem kilka typów możliwych powiązań pomiędzy modelem
życia rodzinnego a płciowych podziałem pracy:
1. Rodzina w dużym stopniu przypominająca formę „tradycyjną”. Kobieta-matka nie pracuje
zawodowo poza domem, całkowicie poświęcając się prowadzeniu gospodarstwa
domowego. Szczególna odmiana tej formy występuje w rodzinach rolniczych, w których
oboje małżonków pracuje w gospodarstwie. Kobiety mają tu pewne obowiązki związane
z działalnością rolniczą, ale nie są one wprost traktowane jako praca zawodowa – osobą
formalnie prowadzącą gospodarstwo rolne jest ich mąż. Można stwierdzić, że w tym typie
życia rodzinnego nierówny podział obowiązków jest w pewnym sensie „sprawiedliwy”,
ponieważ zaangażowanie kobiet w domu jest równoważone przez obowiązki mężczyzn
związane z zarabianiem na życie rodziny. Niektóre kobiety świadomie wybierają tę formę
życia rodzinnego, traktując to jako decyzję dotyczącą stylu życia. Osobną kategorią
przypadków są sytuacje, w których kobiety zmuszone są do funkcjonowania w rodzinie
tego typu, ponieważ zasoby kapitału kulturowego, ekonomicznego i społecznego nie
pozwalają im na wynegocjowanie innego podziału obowiązków bądź wycofanie się
z niesatysfakcjonującej relacji. Wydaje się, że obecnie jest to jednak coraz rzadziej
spotykany wzorzec życia rodzinnego. Wynikająca z indywidualizacji konieczność
aktualizowania planów życiowych i podejmowania strategicznych decyzji wymusza na
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jednostkach rozwijanie swoich dróg życiowych w sposób bardziej dostosowany do realiów
zdetradycjonalizowanej drugiej nowoczesności.
2. Zmodernizowana rodzina „tradycyjna”. W rodzinach tego typu oboje rodziców pracuje
zawodowo, ale wszystkie obowiązki domowe wykonywane są przez kobietę. To sytuacja,
która występowała w większości rodzin pochodzenia respondentów i była powielany
przez wielu z nich w ramach ich własnych relacji intymnych. Mężczyźni praktykujący ten
sposób życia rzadko poddają go refleksji, zdając się zazwyczaj na jego „tradycyjne” lub
„naturalne” wytłumaczenia. Również nie wszystkie respondentki, które żyły w tym
układzie potrafiły dostrzec wpisaną w niego nierówność. Pozostałe badane kobiety, które
jak Paulina nie były zadowolone z nierównego obciążenia pracami domowymi, nie miały
możliwości wywalczenia korzystnego dla siebie podziału obowiązków.
3. Rodzina pozornie partnerska. Podobnie jak w przypadku zmodernizowanej rodziny
„tradycyjnej”, zarówno kobieta, jak i mężczyzna pracują zawodowo poza domem.
W przypadku rodziny pozornie partnerskiej oboje małżonków lub partnerów jest w stanie
dostrzec nierówności w zakresie podziału obowiązków. Nie idą jednak za tym działania,
które rzeczywiście zmierzają do ich zlikwidowania. W tym modelu wykonywanie prac
domowych nadal uznawane jest za obowiązek kobiet, ale wyrazem jego nowoczesności
ma być zaangażowanie mężczyzn w niektóre z nich. Charakterystycznym określeniem
używanym przez osoby praktykujące ten sposób życia jest stwierdzenie, że dany
mężczyzna „pomaga” w domu. Zazwyczaj angażuje się on jednak jedynie w wybrane
czynności, które uznawane są za bardziej męskie, na przykład mycie samochodów,
robienie zakupów czy odwożenie dzieci do szkoły. Zdarza się także, że pod kategorię
„pomocy w domu” bywają podciągane zadania, które w rzeczywistości związane są
z praktykowaniem pasji danego mężczyzny. Przykładem tego może być opowieść o życiu
Jagienki. Kobieta uważała, że mąż „pomagał” jej w domu, ponieważ opiekował się
ogrodem. Był to w zasadzie jedyny jego obowiązek bezpośrednio związany
z gospodarstwem domowym. Należy jednak zwrócić uwagę, że ogrodnictwo było
jednocześnie jego hobby, które pozwalało mu się zrelaksować po pracy. Z kolei Jagienka
nie wspominała nic o tym, by codzienne gotowanie obiadów lub sprzątanie w łazience
i ubikacji było jej życiową pasją.
4. Rodzina partnerska. W tym modelu dostrzegane jest zagrożenie nierównym podziałem
obowiązków ze względu na płeć i podejmowane są realne działania na rzecz
przeciwdziałania mu. Wykonywanie prac domowych jest negocjowane, a wynik tych
negocjacji może być różny. Partnerzy mogą wykonywać je wspólnie, dzielić się nimi
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według własnych preferencji i/lub ilości czasu wolnego, którym dysponują. Przykładu tego
typu rodziny dostarczyła opowieść o życiu przekazana mi przez Darię. Należy jednak
przyznać, że rodziny niewielu badanych osób wpisywały się w ten model, ponieważ
podejmowane w dobrej wierze negocjacje dotyczące podziału obowiązków nie zawsze
kończyły się ustanowieniem faktycznej równości pomiędzy partnerami.

6.2.4. Strategie radzenia sobie z nierównym podziałem obowiązków
Większość respondentów wychowała się w rodzinach, w których panował nierówny podział
obowiązków. Ci z nich, którzy w momencie przeprowadzania badań posiadali już własnych
partnerów/partnerki i dzieci, najczęściej powielali wzorce dotyczące podziału pracy wyniesione
z rodziny pochodzenia. Respondenci będący rodzicami radzili sobie z nierównościami w zakresie
podziału obowiązków domowych za pomocą jednej z kilku typowych strategii:
1. Akceptacja „naturalnego” stanu rzeczy. Nierówność była uzasadniania poprzez
odniesienie do „tradycji” oraz specyficznej wiedzy eksperckiej. Według często
stosowanego uzasadnienia, kobiety posiadają wrodzone predyspozycje do opieki nad
dziećmi i z tego względu mogą nawiązywać z nimi bliższe relacje niż mężczyźni. Tego typu
poglądy występują zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Dzięki nim nierówny podział
obowiązków nie jest rozpoznawany jako realny problem danej rodziny.
2. Świadomość niesprawiedliwości oraz odgrywanie „tradycyjnych” ról rodzicielskich.
W niektórych rodzinach posiadany kapitał kulturowy pozwala na dostrzeżenie
nierównego podziału obowiązków domowych, ale nie jest on kontestowany. W użyciu
nadal pozostają jego „tradycyjne” i nowoczesne wytłumaczenia, dzięki czemu możliwe jest
zachowanie spójności grupy rodzinnej. Taka strategia była stosowana między innymi
przez Paulinę.
3. Negocjowanie podziału obowiązków domowych. Stosowanie tej strategii bardzo często
nie prowadzi do ustanowienia w pełni równego podziału obowiązków. Samo podjęcie
tematu i likwidacja najbardziej rażących nierówności pozwala jednak na usunięcie
związanych z nimi sprzeczności.
4. Obniżenie standardów. To podejście do nierówności płciowych w zakresie prac domowych
może współwystępować z jedną z trzech wymienionych powyżej strategii. Przewiduje ono,
że małżonkowie lub partnerzy rezygnują z wykonywania niektórych typowych prac
domowych, obniżają częstość ich wykonywania lub zlecają ich wykonanie na wolnym
rynku. Elementem tej strategii może być również rezygnacja z rodzicielstwa lub
ograniczenie liczby posiadanych dzieci w stosunku do pierwotnych planów. Powiększenie
rodziny nieuchronnie zwiększa liczbę obowiązków domowych, co wzmaga nierówności
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w zakresie podziału obowiązków domowych i czyni je lepiej widocznymi. Większa ilość
pracy w gospodarstwie jest ryzykiem, które musi być brane pod uwagę przez młodych
ludzi podejmujących decyzje prokreacyjne. Obciążenie większością obowiązków
domowych tylko jednego z dwójki pracujących partnerów jest nieracjonalną alokacją
zasobów. Jej utrzymywanie się w rodzinach wielu badanych osób dowodzi, że podejście
ekonomicznie nie wyjaśnia w pełni ludzkich zachowań związanych z prokreacją. Realnym
zagrożeniem, które jest brane pod uwagę przez młodych ludzi w czasie planowania
prokreacji jest jednak niemożność łączenia przez kobiety działań związanych
z odgrywaniem ról rodzicielskich i zawodowych. W sytuacji, gdy podwójny dochód jest
niezbędny do przetrwania członków rodziny, obniżenie oczekiwań związanych z ilością
posiadanych dzieci jest rozwiązaniem pozwalającym na stabilizowanie drogi życiowej.
W ten sposób nierówny podział obowiązków domowych działa jak pośrednia zachęta do
podejmowania negatywnych decyzji prokreacyjnych.
5. Korzystanie ze wsparcia kobiet z rodziny. Ta strategia również może współwystępować
z jednym z rozwiązań wymienionych w pierwszych trzech punktach. Wiele kobiet nie
mogłoby być rodzicami, gdyby nie wsparcie ich własnej matki, siostry czy teściowej. Pewne
znaczenie ma tu również wsparcie przekazywane przez ojców, ale rzadziej dotyczy ono
pomocy w wykonywaniu obowiązków domowych. Przekazanie części prac domowych
innym członkom rodziny powoduje, że nierówny podział obowiązków jest słabiej
odczuwalny. To jeszcze inny wymiar pozytywnego oddziaływania rodzinnych sieci
wsparcia na decyzje prokreacyjne i zjawisko przeciążenia rolami rodzicielskimi.
Powyższe wyliczenie różnych strategii radzenia sobie przez pary i rodziny z nierównym podziałem
obowiązków domowych z pewnością nie wyczerpuje katalogu stosowanych przez nich rozwiązań.
Osoby bardziej zainteresowane strategiami radzenia sobie z napięciami wynikającymi
z nierównego podziału pracy w gospodarstwach domowych młodych Polek i Polaków powinny
zapoznać się z wynikami badań Joanny Ostrouch-Kamińskiej (2011, s. 300-309), które bardzo
dobrze uzupełniają moje ustalenia.
Twierdzenia dotyczące podziału obowiązków wpisują się w stworzony przeze mnie
model teoretyczny:


Przekonania na temat płciowego podziału pracy utrzymują się nadal i można stwierdzić,
że przypominają one opisane przez Becka nierówności „stanowe” (Beck 2002, s. 167).
Wpływają one na kształtowanie dróg życiowych młodych ludzi na podobnej zasadzie jak
model rodziny „tradycyjnej”, z którym są silnie powiązane. Drogi życiowe moich
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respondentów pokazują, że nie ma dziś warunków do odgrywania ról „żywiciela rodziny”
i

„strażniczki

ogniska

instytucjonalnym

domowego”.

Są

one

niekompatybilne

charakterystycznym

dla

drugiej

z

nowoczesności.

otoczeniem
To

kolejna

sprzeczność w obrębie tworzonego współcześnie kontekstu kulturowego, którą udało mi
się zidentyfikować.


Nie można obecnie przesądzić, że podział na role kobiece i męskie ostatecznie zaniknie.
Jeśli prawdziwe jest twierdzenie o tym, że modernizacja prowadzi do eliminowania
nieracjonalnych rozwiązań, to rozwiązanie takie może wydawać się prawdopodobne.
W obecnie zarysowującym się kontekście kulturowym nierówny podział obowiązków jawi
się nieracjonalny. Z drugiej strony, dynamika nowoczesności może również doprowadzić
do wyłonienia się nowej dominującej formy uspołecznienia, która pozwoli na restaurację
„tradycyjnego” porządku.



O nieracjonalności nierównego podziału obowiązków domowych w warunkach drugiej
nowoczesności świadczy utrzymująca się niska wartość wskaźnika dzietności, za którą owa
nieracjonalność jest współodpowiedzialna.

6.3. Ograniczenia wolności podejmowania decyzji prokreacyjnych w kontekście dróg
życiowych osób homoseksualnych
Wśród zebranych przeze mnie opowieści o życiu znalazły się dwie historie osób homoseksualnych.
Respondentka Marzena, której droga życiowa została częściowo omówiona w podrozdziale 6.1.,
została do próby włączona celowo. Inaczej było w przypadku Jerzego, który na co dzień ukrywał
swoją prawdziwą orientację seksualną. Nie wiedziałem o niej w momencie umawiania wywiadu,
a respondent nie planował jej ujawniać w czasie jego trwania. W trakcie rozmowy ze mną zmienił
jednak zdanie. Jerzy uznał, że pominięcie kwestii orientacji seksualnej uniemożliwi zrozumienie
jego drogi życiowej. Dla mnie, jako badacza, był to dowód, że zastosowana technika pozwalała
zbierać trafne dane. Trafność rozumiem tu jako możliwość gromadzenia informacji o prawdziwych
wydarzeniach z życia respondentów oraz o kontekście, w jakim one zachodziły. Szczerość
respondentów wymuszał w pewnym stopniu sposób prowadzenia wywiadu, ponieważ bardzo
trudne jest budowanie opowieści o życiu z pominięciem faktów, które istotnie wpłynęły na
przebieg drogi życiowej. Na etapie analizy stosunkowo łatwo jest zidentyfikować niespójności,
przemilczenia czy przekłamania w opowieści. Niekoniecznie oznacza to, że respondent świadomie
wprowadza badacza w błąd. Dla osoby prowadzącej analizy wykrycie takich fragmentów
w opowieści o życiu jest jednak sygnałem, że mogą one nie być dobrym źródłem wskaźników. Jerzy
uświadomił to sobie w czasie rozmowy ze mną i postanowił powiedzieć o sobie więcej niż zakładał.
Jestem mu wdzięczny, że podzielił się ze mną swoją historią.
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Jego opowieść nie pasowała jednak do uprzednio założonego przeze mnie profilu respondenta.
Włączenie do próby drugiej osoby nieheterormatywnej wydawało mi się ryzykowne. W mojej
ocenie groziło ono odejściem od założonej problematyki badań i skierowaniem uwagi ku
problemom specyficznego zbioru osób wchodzących w skład szerokiej kategorii społecznej, jaką
tworzą w moim ujęciu młode Polki i młodzi Polacy. Analiza drogi życiowej Jerzego wykazała jednak,
że ta obawa była nieuzasadniona. Centralnym elementem model teoretycznego zbudowanego na
podstawie analizy dróg życiowych jest kontekst kulturowy, rozumiany jako typizacja określonej
formy uspołecznienia jednostkowych działań. Jeśli pojęcie kontekstu kulturowego, jako kategoria
analityczna, miało odnosić się do obiektywnie występujących przemian form uspołecznienia,
to należało przyjąć, że muszą one oddziaływać także na biografie osób homoseksualnych. Innymi
słowy, kontekst kulturowy potraktowany został przeze mnie jak kształtowana społecznie
rzeczywistość, która ma wpływ na wszystkie żyjące w niej osoby. A zatem, duże zróżnicowanie
próby badawczej może być traktowane jako sprzyjająca okoliczność. Wskaźniki podobnych zjawisk
społecznych odkrywane w drogach życiowych bardzo różniących się od siebie osób zyskują
potwierdzenie swej mocy – oczywiście pod warunkiem, że zgromadzona zostanie odpowiednia
ilość obserwacji, pozwalająca na wysycenie kategorii analitycznych. W praktyce oznacza to, że
analiza wydarzeń z życia oraz decyzji prokreacyjnych podejmowanych przez osoby homoseksualne
pozwoliła upewnić się, że wiele obserwowanych w innych biografiach zjawisk może rzeczywiście
być powiązanych z problematyką decyzji prokreacyjnych. Co więcej, niektóre z czynników
wpływających na decyzje prokreacyjne młodych osób są wyraźniej widoczne w drogach życiowych
gejów i lesbijek. Tak jest w przypadku omawianych w tym rozdziale czynników: problemów
rodzinnych oraz „tradycyjnego”, nierównego ze względu na płeć podziału obowiązków
domowych. Te drugie mogą zniechęcać osoby heteroseksualne do prokreacji i prowadzić
do nieracjonalnego gospodarowania zasobami rodziny. W przypadku osób homoseksualnych, ich
wpływ jest odmienny, ale dzięki temu łatwiej uchwytny: utrzymujące się silne oddziaływanie
„tradycyjnych” wzorców przyczynia się do rezygnacji z rodzicielstwa (por. Mizielińska i in., 2017,
s. 18-19). Można przekonać się o tym na podstawie analizy drogi życiowej Jerzego.
Rodzice respondenta pochodzą ze słabo gospodarczo rozwiniętego regionu Polski. Na początku
lat 80. przenieśli się do oddalonego o kilkaset kilometrów miasta przemysłowego, w którym jego
ojciec znalazł pracę. Początkowo także jego matka pracowała zawodowo. To się zmieniło po
narodzinach młodszej siostry Jerzego. Matka zrezygnowała z pracy i na wiele lat poświęciła się
prowadzeniu domu i wychowywaniu dzieci. Podział obowiązków w tej rodzinie był zatem bardzo
„tradycyjny”. Stosunki w niej panujące daleko były jednak od sielanki, jaką niektórzy przypisują
temu modelowi życia rodzinnego. Podobnie, jak dwie respondentki, których drogi życiowe zostały
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omówione we wcześniejszych częściach tego rozdziału, także Jerzy nie mógł czuć się bezpiecznie
w swoim domu. Mężczyzna opowiadał:
Jeżeli wrócę na przykład myślami do roku dziewięćdziesiątego czwartego, dziewięćdziesiątego ósmego,
kiedy chodziłem do szkoły podstawowej i miałem lat dwanaście, czternaście, to jedyne co pamiętam, to
pamiętam ojca alkoholika, który miał pretensje zawsze i o wszystko. Który tłukł mnie niemiłosiernie, tak, że
kija łamał. Tak, że w domu była policja. Tak, że straszył, mówił, że zęby mi powybija, że mnie zatłucze w nocy.
To siedzi we mnie gdzieś tam nadal. (…) To dzieciństwo gdzieś tam z tyłu głowy jest i ciągle jestem zły, że nie
miałem ubrań takich, jak moi koledzy. Że żeby cokolwiek mieć, to musiałem sam sobie zarobić te pieniądze.
I w tym momencie nie wspierała mnie ani moja siostra, ani moja matka. Cały czas jakby byłem pozostawiony
sam dla siebie. I chyba nie mogę do tej pory się z tym uporać. Staram się o tym nie myśleć. (...) Ale jestem
cały czas zły, że miałem trudniejszy start niż inni ludzie. To jest idiotyczne, bo to przecież niczego nie zmieni,
nie da się cofnąć czasu ani ja się nie zmienię. Ale mam z tym problem. (wywiad z Jerzym).

Cytowany

fragment

wywiadu

nie

nosi

znamion

typowej

narracji

tożsamościowej

(re)konstruowanej ad hoc, o której pisał Giddens, (2007a, s. 118-119). Jerzy był osobą
ponadprzeciętnie refleksyjną, która w analityczny sposób podchodziła do swojego życia.
Miał przemyślanych wiele wydarzeń z przeszłości i posiadał umiejętność układania ich w logiczną
opowieść o różnych procesach biograficznych.16 Prowadzona przeze mnie analiza w wielu innych
przypadkach wykazała jednak, że dokonywana przez respondentów interpretacja przeszłych
wydarzeń bywa wątpliwa, co było zgodne z twierdzeniami brytyjskiego socjologa. Prezentowane
przez badane osoby racjonalizacje nie były zatem traktowane jak trafne wyjaśnienia badanych
zjawisk społecznych. Nie można postawić tezy, że za spadek dzietności w Polsce odpowiadają
problemy z przemocą, które są prawdopodobnie udziałem wielu rodzin. Analiza biografii
respondentów uprawnia jednak do twierdzenia, że wielu młodych ludzi może być
niezadowolonych z relacji panujących w ich rodzinach. Podchodzą do nich refleksyjnie i nie są
gotowi kopiować gotowych wzorców czerpanych od rodziców, zwłaszcza takich, którzy stosowali
przemoc i/lub ich zaniedbywali. Silne jest również przekonanie, że to od postawy rodzica zależy
przyszłe powodzenie dziecka, co jest sprzeczne z nowoczesną zasadą, w myśl której kształt życia
jednostki zależy od jej wysiłków. Jerzy uważał, że jego trudne dzieciństwo nadal rzutuje na jego
życie. Jest to subiektywny pogląd respondenta, który w przypadku prowadzonej tu analizy należy
uznać za element kontekstu rozwoju jego drogi życiowej. Pogląd ten wpływał na wydarzenia
w życiu Jerzego, niezależnie od tego czy rodzice rzeczywiście przyczynili się do jego porażek
życiowych czy też nie.

16

Na marginesie należy odnotować, że w jego przypadku analityczne nastawienie do przeszłości nie
przekładało się na strategiczne planowanie przyszłości.
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Pomimo problemów w domu rodzinnym, Jerzy stosunkowo długo mieszkał ze swoimi rodzicami.
Nie wyprowadził się od nich nawet wtedy, gdy rozpoczął studia w innym mieście. W tym okresie
życia wiele czasu zabierały mu codzienne dojazdy na uczelnię i mężczyzna często przebywał poza
domem. Był jednak cały czas zależny od rodziców. Sytuacja ta uległa zmianie w dość gwałtowny
sposób. Jerzy pokłócił się z matką o błahą sprawę i to wydarzenie coś w nim zmieniło. Jeszcze tego
samego dnia spakował się i wsiadł do autobusu jadącego do miasta, w którym studiował. Nie miał
środków do życia ani dachu nad głową. Szczęśliwie, z pomocą znajomych udało mu się przetrwać
pierwszy, najtrudniejszy okres samodzielnego życia. Od tego czasu Jerzy utrzymuje bardzo
ograniczone stosunki z rodziną. Jak sam stwierdził w cytowanym powyżej fragmencie wywiadu,
nie uważa on spraw rodzinnych za zamknięte. Analiza jego drogi życiowej wskazuje, że kłopoty
w tym wymiarze jego biografii rzeczywiście rzutują na wydarzenia w innych obszarach jego życia.
Jerzy nigdy nie rozmawiał z rodziną na temat swojej orientacji seksualnej. Nie wiedział nawet, czy
rodzice byli w pełni jej świadomi. Przypuszczał, że mogli czegoś się domyślać widząc go
z „kolegami”, ale nie miał co do tego pewności. Mężczyzna wiedział, że nie może liczyć na wsparcie
bliskich, więc nie miał żadnej motywacji, żeby poruszać z nimi ten temat. Nie ulega jednak
wątpliwości, że wsparcie bliskich osób było Jerzemu potrzebne. Odkrywanie prawdy o sobie i jej
akceptacja były w jego przypadku trwającym wiele lat procesem. Respondent przez wiele lat nie
dopuszczał do siebie myśli, że może różnić się od większości swoich kolegów. W liceum
podejmował liczne wysiłki, by znaleźć dziewczynę. Zależało mu przy tym, żeby była ona na tyle
atrakcyjna, by mógł „chwalić się” nią wśród rówieśników. Jego poszukiwania doprowadziły do
tego, że był na wielu randkach i rozpoczynał różne krótkie znajomości. Wiele z poznanych
dziewczyn nie było zainteresowanych ich kontynuowaniem. Jerzy widział większe zainteresowanie
po stronie kobiet, które uznawał za mniej atrakcyjne i w takich przypadkach sam rezygnował
z nawiązywania bliskich relacji w obawie przed zbytnim obniżeniem swoich standardów. W końcu
jednak jego poszukiwania zakończyły się sukcesem. Już po maturze poznał o rok starszą studentkę,
z którą szybko udało mu się stworzyć związek. Respondent przyznawał, że radości dostarczał mu
fakt, że w jego odczuciu niektórzy koledzy zazdrościli mu takiej partnerki.
Relacje Jerzego z dziewczyną układały się bardzo dobrze. Respondent przeżywał jednak ciągle
rozterki związane ze swoją orientacją seksualną. Szczególnie niepokoiło go jedno wspomnienie –
mężczyzna będący gejem, który miał za sobą coming out, zapytał go kiedyś otwarcie o to czy jest
„jednym z nich”. Jerzy zmieszał się i zaczął zaprzeczać, na co jego rozmówca zaczął wskazywać na
jego zachowania, które zdradzają jego prawdziwą orientację seksualną. To wzmocniło obawy
respondenta, że może rzeczywiście być gejem. Mężczyzna bał się tego, nie chciał dopuścić do
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siebie myśli, że może to być prawdą. Pomimo że był w związku z kobietą, ta wątpliwość ciągle przy
nim była.
Po dwóch latach trwania związku, relacje z dziewczyną zaczęły się psuć. Jerzy rozpoczął studia
w tym samym mieście, co ona i mogli codziennie wspólnie do niego dojeżdżać. Kiedy respondent
był na pierwszym roku, jego partnerka przygotowywała już licencjat. Zamknięcie kolejnego etapu
edukacji skłoniło ją do snucia planów na przyszłość. Coraz częściej w rozmowach z Jerzym
poruszała temat ślubu, założenia rodziny, wspólnego mieszkania w mieście, w którym studiują.
Mężczyzna początkowo unikał tych tematów, ale po pewnym czasie otwarcie wyznał, że nie
wyobraża sobie siebie w tym momencie jako młodego ojca i nie widzi dla nich wspólnej przyszłości.
Jerzy opowiadał, że problem nie tkwił w jego dziewczynie, w tamtym momencie nie czuł bowiem
w ogóle potrzeby założenia rodziny. Ujawnienie swojego stanowiska wobec planów partnerki
zachwiało oczywiście podstawami ich związku. Para rozstała się, ale nadal utrzymywała kontakt.
Po pewnym czasie dziewczyna podjęła nawet pewne starania by ratować ich relację, ale Jerzy był
pewien, że nie ma to sensu i ostatecznie została ona definitywnie przerwana. W rozmowie ze mną,
respondent nie łączył tych wydarzeń bezpośrednio z rozterkami, jakie przeżywał w kwestii swojej
orientacji seksualnej. Zapytany o to, stwierdził, że nie była ona problemem. Był to okres, w którym
jeszcze sam przed sobą nie przyznawał, że na pewno jest gejem. Nie czuł się zarazem gotowy, by
podejmować poważne decyzje życiowe. To rozstanie z dziewczyną było jednak momentem
przełomowym w życiu Jerzego, który znacznie zbliżył go do zaakceptowania prawdy o sobie.
Po pewnym czasie był już pewien, że interesują go związki jedynie z mężczyznami i w pewnym
sensie poczuł ulgę, że zakończył się w jego życiu etap rozterek w tym względzie. Uporządkowanie
spraw we własnej głowie nie przełożyło się jednak na ułożenie życia osobistego. Mężczyzna
nawiązywał przelotne znajomości, ale z nikim nie chciał wiązać się na dłużej. Faktem jest, że trudno
byłoby mu rozpocząć jawny związek, w sytuacji, gdy niewiele osób z otoczenia wie o jego
homoseksualności. Jerzy opowiadał o tym w następujący sposób:
Jakby nie mówię tego wprost, ani nie staram się nawet nakierunkować, po prostu omijam ten temat. Czy
ludzie wiedzą? Ludzie pewnie wiedzą, bo ciężko jest coś takiego ukryć, bo zawsze będą pytania. >>Ile masz
lat?<<; >>Trzydzieści pięć<<; >>Masz dziewczynę?<<; >>Nie<<; >>Aha…<<. Teraz są czasy takie, że drugie
pytanie jakie zadadzą, będzie takie: >>No to pewnie jesteś gejem?<<. I jeżeli ktoś mnie zapyta wprost,
to ja takiej informacji udzielam. Natomiast ja sam tego tematu z nikim nie poruszam. I owszem, mam garstkę
znajomych, którzy o tym wiedzą, całą masę znajomych, którzy może się domyślają, ale po prostu o to nie
pytają. I tak to wygląda u mnie. I gdybyś chciał się zapytać czy uważam, że jest to dla mnie jakiś problem:
nie. Nie uważam to za rzecz problematyczną, która mi w czymś pomaga, bądź przeszkadza w życiu. Nie
przeszkadza w niczym, ale i nie pomaga w niczym. Jedyne co, to ciężki może być moment, kiedy ktoś się
zapyta wprost. (…). Ostatnio spytała mnie o to koleżanka (…). I potrzebowałem piętnastu sekund na zebranie
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się w sobie i powiedzenie >>po prostu tak i już<<. Ale znajomym, nieznajomym nie opowiadam. Jeżeli ktoś
stanie naprzeciwko i zapyta wprost, to nie mam problemu z udzieleniem takiej informacji. Ale tak poza tym
to nie opowiadam. (wywiad z Jerzym).

Jerzy deklaruje, że jego planem jest życie w pojedynkę. Obawia się samotnej starości, ale uważa,
że tak będzie dla niego lepiej. Uzasadnia to z jednej strony nieprzepracowanymi doświadczeniami
z trudnego dzieciństwa, a z drugiej obawą przed wyjawieniem światu prawdy o sobie. Wie, że dla
otoczenia będzie łatwiejszy do zaakceptowania jako singiel, niż jako osoba żyjąca w związku
z mężczyzną. Jest przekonany, że nigdy nie będzie miał dzieci. Respondent próbował te swoje
postanowienia przedstawić jako racjonalną i najlepszą z możliwych decyzję. Przekonywał, że
połączenie homoseksualności z trudnym dzieciństwem powoduje, że nie nadaje się na ojca.
Przekaz ten był jednak niespójny z całością jego opowieści, z której wyłaniał się obraz osoby
wrażliwej i odpowiedzialnej, która źle znosi samotność. Można zastanawiać się czy życie Jerzego
nie wyglądałoby inaczej, gdyby związki jednopłciowe były w Polsce w większym stopniu
akceptowane. Taka zmiana kontekstu zaoszczędziłaby mu wiele cierpień i znacznie przyspieszyła
moment przyznania się do swojej homoseksualności. Wydaje się także, że w takiej sytuacji Jerzy
prawdopodobnie nie upierałby się tak przy tym, że jego przeznaczeniem jest samotne życie.
Przeprowadzone przeze mnie czynności analityczne, których efektem są dane zaprezentowane
w zamieszonych w Aneksie 2 tabelach, w wielu przypadkach dowiodły, że młodzi ludzie nie
dysponują nieograniczoną wolnością w zakresie kształtowania swoich biografii. Jednym
z czynników ograniczających zakres ich wyborów życiowych jest konstrukt „tradycyjnej” rodziny,
który nadal silnie strukturyzuje plany życiowe. W Polsce funkcjonują rodziny z wyboru, ale nadal
wiele osób nieheteroseksualnych nie może podejmować decyzji w tej sferze życia zgodnie ze
swoimi preferencjami. Przedmiotem opisywanych tu badań nie była oczywiście analiza wyborów
związanych z rodzicielstwem dokonywanych przez specyficzny podzbiór „młodych Polaków”, jaki
stanowią geje, lesbijki i przedstawiciele innych mniejszości seksualnych. Przykład dwóch
należących do niego respondentów wskazuje jednak na szersze zjawisko, które dotyczy ogółu
młodych ludzi: kontekst kulturowy nie jest w drugiej nowoczesności kompatybilny z „tradycyjną
rodziną”. Jest ona elementem ciągłości odziedziczonym po wcześniejszych typizacjach tej formy
uspołecznienia, który w tworzonym obecnie kontekście przyczynia się do występowania
zjawiska ambiwalencji decyzji prokreacyjnych.
Wzorzec „tradycyjnej” rodziny jest niekompatybilny zarówno z wynikającym ze strukturalnego
wymiaru indywidualizacji wymogiem podporządkowania jednostek wymogom rynku pracy, jak
również z charakterystycznym dla kultury indywidualizmu nakazem „bycia sobą”. Instytucje
społeczne nie wspierają jednostek w tworzeniu takich rodzin: osłabieniu uległy rodzinne
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i rówieśnicze sieci wsparcia, a państwo polskie faktycznie wycofało się ze wspierania tej formy
rodziny. Oferowane przez nie pojedyncze programy socjalne kierowane do rodzin, nie są
rozwiązaniem systemowym, które w dłuższej perspektywie ograniczałoby oddziaływanie
czynników motywujących jednostki do podejmowania negatywnych decyzji prokreacyjnych.
Spadające wskaźniki dzietności są nie tylko objawem upowszechniania się nowych rodzajów
wartości, ale także tego, w jaki sposób młodzi ludzie na poziomie własnych biografii rozwiązują
sprzeczności systemowe.
Czynnikiem ograniczającym swobodę podejmowania decyzji prokreacyjnych są także „stanowe”
definicje ról płciowych i rodzicielskich - również to twierdzenie pozwalają potwierdzić dane
zawarte nie tylko w opowieściach o życiu przekazanych mi przez Jerzego i Marzenę, ale także
narracjach pozostałych respondentów. W Polsce upowszechniają się alternatywne wzorce życia
rodzinnego, ale nadal większość dzieci rodzi się w rodzinach „tradycyjnych”. Praktycznie wszyscy
moi rozmówcy będący rodzicami, niezależnie od typu rodziny, który uskuteczniali w momencie
przeprowadzania wywiadu, podejmowali w przeszłości wysiłki by upodobnić go do dominującego
wzorca. Jego zastosowanie jest oczywiście bardziej problematyczne dla osób takich, jak Marzena
czy Jerzy, ale sprawia ono także poważne kłopoty osobom heteroseksualnym. Rodzina bardzo
często nie jest bezpieczną przystanią, „tradycyjny” podział obowiązków domowych związany ze
stanowymi definicjami ról płciowych coraz rzadziej sprawdza się w praktyce, a realizacja
alternatywnych modeli życia rodzinnego napotyka wiele przeszkód. Te wszystkie czynniki
wpływają na prowadzone przez jednostki kalkulacje dotyczące rodzicielstwa i wielu
przypadkach motywują do podejmowania negatywnych decyzji prokreacyjnych. Druga
nowoczesność, podobnie jak wcześniejsze typizacje tej formy uspołecznienia, cechuje się
niezwykłą dynamiką. Podlega ona ciągłym zmianom, czego dowodem jest chociażby wyłonienie
się „nowego ojcostwa” i „nowego macierzyństwa” (por. Sikorska, 2009b). Są to konstrukty lepiej
dostosowane do kontekstu kulturowego drugiej nowoczesności niż definicje ról rodzicielskich
powiązanych z „tradycyjną” rodziną. Wielka siła oddziaływania tej ostatniej powoduje jednak, że
w ograniczony sposób wpływają one na wskaźniki dzietności dla całego kraju. Dla osób spoza
wąskiej awangardy indywidualizacji pierwszym wyborem są najczęściej wzorce życia
przypominające tradycyjną rodzinę.
W poprzednim podrozdziale zwracałem uwagę, że stworzony pod wpływem analizy zebranych
danych model teoretyczny nie pozwala na stawianie twierdzeń odnośnie przyszłości „tradycyjnej”
rodziny. Możliwy jest jej triumfalny powrót, ale także nie można wykluczyć tego, że będzie ona
w dalszym ciągu tracić na znaczeniu. Ekspert-socjolog prognozujący przyszłość wykonuje podobną
pracę, jak eksperci sprzed nieomal wieku, którzy przekonywali, że freon jest niegroźny dla
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środowiska lub głoszący, że energia atomowa jest przyszłością ludzkości. Nie przesądzając jaki
będzie kierunek przyszłych przemian można jednak stwierdzić, że niespójność „tradycyjnej”
rodziny i „tradycyjnych” ról płciowych z innymi elementami kontekstu kulturowego, będzie
napędzać dalsze przemiany w obrębie nowoczesności.
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Zakończenie
Podstawową motywacją do podjęcia przeze mnie badań decyzji dotyczących rodzicielstwa była
potrzeba wzbogacenia wiedzy na temat ambiwalencji postaw prokreacyjnych – zjawiska, które
polega na rozbieżności pomiędzy deklarowanym przez wielu młodych ludzi w Polsce
przywiązaniem do wartości rodzinnych a faktycznie realizowanym przez nich sposobem życia.
Zaletą modelu pojęciowego zbudowanego na podstawie wyników przeprowadzonych analiz jest
to, że integruje on wyniki wcześniejszych badań tego fenomenu oraz nadaje im ogólną ramę
teoretyczną poprzez odwołanie się do dorobku socjologii i gęstego opisu antropologicznego
w wymiarze kontekstu kulturowego. Analiza opowieści o życiu pozwoliła ponadto na dogłębne
opisanie

wpływu,

jaki

na

decyzje

prokreacyjne

wywierają

czynniki

strukturalne,

zoperacjonalizowane tu jako specyficzne warunki życia wytwarzane przez instytucje społeczne
drugiej nowoczesności.
Decyzje i działania związane z prokreacją wpisują się w szersze procesy wytwarzania kontekstu
kulturowego. Jednocześnie są one jednak przez niego warunkowane. To wzajemne oddziaływanie
pomiędzy poziomem jednostkowych działań a wytwarzaną przez nie rzeczywistością społeczną
stanowi podstawowy mechanizm uspołecznienia opisywany przez antropologów społecznych
i socjologów. Jak zwracałem uwagę we wstępie, kultura stanowi właściwe środowisko życia
człowieka, a decyzji prokreacyjnych nie sposób rozpatrywać inaczej niż jako przejaw i efekt działań
podejmowanych przez jednostki w celu zaspokajania wytwarzanych przez kulturę potrzeb
wyższego rzędu. Moje badania w dobitny sposób wykazały, że prokreacja u ludzi wykracza poza
sferę potrzeb biologicznych i jest ściśle powiązana z szeregiem innych potrzeb zakorzenionych
w kontekście kulturowym. Ważne, że kulturę rozumiem tu szeroko – szerzej niż może sugerować
zaczerpnięte z teorii modernizacji refleksyjnej pojęcie indywidualizacji w wymiarze kulturowym.
Kontekst kulturowy, w którym formują się ludzkie biografie nie jest przecież jedynie zestawem
norm i wartości czy też stylów życia. To skomplikowany, wszechogarniający ludzkie życie zbiór
współzależnych elementów, wśród których poczesne miejsce zajmują instytucje i struktury
społeczne. Niezależnie od tego czy traktować je jako realne byty czy też jako abstrakcyjne pojęcia
stworzone przez badaczy, to moje badania pokazują, że wywierają one realny wpływ na przebieg
dróg życiowych współczesnych młodych Polek i Polaków. Kontekst kulturowy można zatem
zoperacjonalizować jako sposób uspołecznienia ludzkich działań i dzięki temu badać go poprzez
poznawanie jednostkowych biografii.
Zebrane przeze mnie opowieści o życiu pozwoliły uchwycić przemiany kontekstu kulturowego,
które skutkują zjawiskiem ambiwalencji postaw prokreacyjnych oraz zmniejszającymi się
wskaźnikami dzietności. Indywidualizacja, która jest jedną z głównych sił napędzających jego
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transformację obarcza jednostki odpowiedzialnością za kształt ich biografii. Jednocześnie są one
jednak pozbawione systemowego wsparcia w zakresie rozwijania swoich dróg życiowych.
Instytucje społeczne oddziałują na młodych ludzi w taki sposób, że bardzo często pozytywny wybór
prokreacyjny jest z ich perspektywy czymś nieracjonalnym i niezgodnym z podstawowymi
zasadami nowoczesności. Te systemowe sprzeczności pogłębiane są przez refleksyjność
nowoczesności. Wprowadzają one do życia społecznego i do jednostkowych dróg życiowych
element dotkliwie odczuwanej niepewności. Ludzie nie dysponują sprawdzonymi źródłami
wiedzy, do której mogą się odwoływać realizując swoje zamierzenia życiowe. To jedna
z najistotniejszych różnic między istniejącymi w przeszłości formami uspołecznienia a ich typizacją
określaną w tej rozprawie mianem drugiej nowoczesności.
Refleksyjność i indywidualizacja nie doprowadziły do uwolnienia jednostek od uwarunkowań
kontekstu kulturowego. Definiując i realizując swoje zamierzenia życiowe oraz tworząc na ich
podstawie narracje tożsamościowe młodzi ludzie są uzależnieni od standaryzującego
wpływu otoczenia społecznego. Paradoksy nowoczesności, które opisywałem w rozdziałach
4, 5 i 6 powodują, że standardowe biografie na początku XXI wieku, to drogi życiowe uzależnione
od wpływu rynku pracy i niestabilnych warunków życia, które powodują, że realizowanie planów
związanych z prokreacją jest bardzo często niemożliwe i/lub nieracjonalne z jednostkowej
perspektywy. Zjawisko ambiwalencji postaw prokreacyjnych jest w dużej mierze warunkowane
właśnie przez to standaryzujące oddziaływanie instytucji drugiej nowoczesności.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują zatem, że rozbieżności pomiędzy deklarowanym przez
młodych ludzi przywiązaniem do wartości rodzinnych, a faktycznie podejmowanymi decyzjami
prokreacyjnymi nie są jedynie efektem problemów z rzetelnością i trafnością tego rodzaju analiz.
Nie można tego zjawiska tłumaczyć także poprzez odwołanie się do egoizmu współczesnych
jednostek czy też prostego oddziaływania czynników ekonomicznych. Założenie rodziny, nawet
jeśli nie jest to rodzina „tradycyjna”, jest nadal dla większości młodych ludzi ogólnym celem
życiowym. Z uwagi na fakt, że jedynie nieliczne jednostki, zaliczane przeze mnie do awangardy
indywidualizacji, dysponują realnymi możliwościami wybierania spośród szerokiego zestawu opcji
rozwoju drogi życiowej, należy również stwierdzić, że życie rodzinne jest dla wielu osób jedynym
sensownym i „przyszłościowym” projektem życiowym, który mają nadzieję realizować. Co więcej,
życie rodzinne teoretycznie nie musi być przeszkodą w realizacji zamierzeń w innych wymiarach
drogi życiowej. Dla wielu chcących „realizować się” ludzi założenie rodziny może być atrakcyjnym
stylem życia. Realia życia w drugiej nowoczesności powodują jednak, że dla wielu osób jego
praktykowanie jest nieosiągalne. Dla przedstawicieli awangardy indywidualizacji może być ono
z kolei mniej atrakcyjne niż inne dostępne możliwości rozwijania dróg życiowych.

275

Prokreacja nie jest obszarem, który w pełni poddaje się władzy jednostkowych decyzji. Historie
moich respondentów pokazały, że narodziny dziecka często są wydarzeniem nieplanowanym,
a młodych ludzi nie można arbitralnie podzielić na tych, którzy planują i nie planują swojego
rodzicielstwa. Nie sposób jednak nie wiązać spadającej wartości wskaźnika dzietności w Polsce
z przemianami kontekstu kulturowego charakterystycznymi dla drugiej nowoczesności. Zmieniają
one warunki życia jednostek i mogą być interpretowane jako poważny problem społeczny, który
z pewnością doczeka się „nowoczesnych” rozwiązań sformułowanych przez ekspertów. Kolejne
transformacje nowoczesności wydają się więc jedynie kwestią czasu. Być może już dziś ujawniają
się ich symptomy, w których badacze społeczni nie potrafią jeszcze rozpoznać nowych typizacji
form uspołecznienia. Bazując na wynikach opisywanych w tej rozprawie badań można
przewidywać, że kluczowe znaczenie dla kształtu biografii i przemian nowoczesności będą miały
więzi społeczne w ramach podstawowych środowisk wychowawczych – grup rodzinnych
i rówieśniczych oraz społeczności lokalnych. Od tego, czy kontekst kulturowy będzie sprzyjał ich
rewitalizacji czy też przeciwnie, będzie prowadził do ich dalszego rozpadu, zależeć może kierunek
dalszych transformacji kontekstu kulturowego w społeczeństwach rozwiniętych.
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Aneks 1
Tabela 1.1. Charakterystyka respondentów.
L.
p.

Zakodowane
imię

Wiek w
momencie
wywiadu

Liczba
dzieci

Związki intymne i
sytuacja rodzinna

Miejsce
zamieszkania

Wykształcenie

Sytuacja zawodowa

1.

Szymon

30-35 lat

0

Żyje w pojedynkę,
mieszka z rodzicami

Małe
miasto17

Średnie

Pracuje w niepełnym
wymiarze godzin w
instytucji publicznej

2.

Piotr

30-35 lat

2

Żonaty, małżeństwo
mieszka z rodzicami
Piotra

Wieś

Średnie

Pracuje w sektorze
budżetowym

3.

Teresa

35-40 lat

2

Zamężna, własne
gospodarstwo
domowe

Wieś

Średnie

Pracuje w prywatnej
firmie

4.

Halina

35-40 lat

3

Zamężna, mieszka z
teściami

Wieś

Zawodowe

Pracuje w prywatnej
firmie

Małe
miasto

Wyższe

Pracuje w sektorze
budżetowym,
prywatnej firmie oraz
wykonuje prace
dorywcze

5.

Józef

30-35 lat

0

Żonaty, własne
gospodarstwo
domowy

6.

Marian

25-30 lat

0

Żyje w pojedynkę,
mieszka z rodzicami

Średnie
miasto

Średnie

Jest na kolejnym stażu
finansowanym przez
Urząd Pracy

1

Rozwiedziona,
obecnie mieszka z
partnerem, z którym
jest w
niesformalizowanym
związku

Średnie
miasto

Wyższe

Pracuje w sektorze
budżetowym

Wieś

Średnie,
ukończone
kilka kursów
pomaturalnych

Pracuje w sektorze
budżetowym

Średnie

Pracuje w prywatnej
firmie (umowa o
dzieło)

7.

8.

9.

Zuzanna

Paulina

Marzena

30-35 lat

30-35 lat

25-30 lat

2

0

Rozwiedziona,
powtórnie zamężna

Mieszka z rodzicami,
spotyka się z osobą
tej samej płci

Wieś (w
pobliżu
dużej
aglomeracji)

17

Wieś – miejscowość nieposiadająca praw miejskich. Małe miasto – miasto do 50 000 mieszkańców,
średnie miasto - miasto od 51 000 do 100 000 mieszkańców, duże miasto - miasto od 100 000 do 250 000
mieszkańców, wielkie miasto – miasto powyżej 250 000 mieszkańców.
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10.

11.

12.

13.

Paweł

Karolina

Jerzy

Ignacy

25-30 lat

30-35 lat

35-40 lat

25-30 lat

0

Prowadzi własne
gospodarstwo,
niezaangażowany w
żaden związek

Duże
miasto

Średnie

Pracuje w prywatnej
firmie

0

Mieszka z
partnerem, z którym
jest w
niesformalizowanym
związku

Duże
miasto

Wyższe

Odbywa staż w
instytucji
samorządowej

0

Żyje w pojedynkę,
prowadzi własne
gospodarstwo
domowe

Duże
miasto

Wyższe

Pracuje w prywatnej
firmie

1

Nie posiada stałego
miejsca
zamieszkania, nie ma
stałej partnerki

Wieś

Zawodowe

Wahadłowo migruje
za granice. W czasie
pobytów w Polsce
wykonuje dorywcze
prace.

Wieś

Zawodowe

Pracuje w firmie
prywatnej bez
legalnej umowy

14.

Dariusz

25-30 lat

0

Mieszka z rodzicami,
od niedawna
spotyka się z
dziewczyną

15.

Juliusz

30-35 lat

1

Żonaty, własne
gospodarstwo
domowe

Wielkie
miasto

Średnie

Pracuje w firmie
prywatnej

0

Żyje w pojedynkę,
mieszka w
wynajmowanym
mieszkaniu

Wielkie
miasto

Wyższe

Pracuje na umowę
zlecenie w prywatnej
firmie

Duże
miasto

Wyższe

Pracuje w sferze
budżetowej oraz
prowadzi własną
działalność
gospodarczą

16.

Jolanta

30-35 lat

17.

Jagienka

35-40 lat

1

Zamężna, własne
gospodarstwo
domowe

18.

Marcin

35-40 lat

1

Żonaty, własne
gospodarstwo
domowe

Wielkie
miasto

Wyższe

Własna działalność
gospodarcza

19.

Daria

35-40 lat

2

Zamężna, własne
gospodarstwo
domowy

Wielkie
miasto

Wyższe

Pracuje w sektorze
budżetowym.

20.

Marianna

25-40 lat

0

Żyje w pojedynkę,
mieszka z rodzicami.

Wielkie
miasto

Wyższe

Jest pracownikiem
naukowym.
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Aneks 2
Tabela 2.1. Przykład kodowania danych
Nazwa
wydarzenia,
czas trwania

Fragmenty wywiadu

Notatki

Szkoła
podstawowa

Uczyłem się tutaj w szkole w Y w podstawówce. O
podstawówce też nie mogę za wiele ci powiedzieć.
Podstawówka jak wszędzie, uczyłem się w miarę dobrze,
nie miałem problemów z nauką, aczkolwiek nigdy się do
tej nauki specjalnie nie przykładałem , jak to w szkole.

Typowe,
pobieżne
omówienie
okresu nauki w
szkole
podstawowej.

Szkoła średnia wybrana raczej pochopnie, to nie była jakaś
tam decyzja życiowa. Po prostu szkoła rodzinna, po
rodzinie, było to technikum XYZ. Skończyłem całkiem
nieźle.

Wybór szkoły
średniej
teoretycznie
samodzielny,
jednak silnie
uwarunkowany
przez wpływ
grupy rodzinnej.

1992-2000

Szkoła
średnia
2000-2005

W drugiej klasie narodził się plan, żeby skończyć studia i
zostać inżynierem.
Do tej szkoły wcześniej chodził jego kuzyn.
Poznanie
żony

To do tematu żony przechodzimy. Chociaż może jeszcze
zaczniemy od tych początków, jak to z tymi dziewczynami
było. Czy to była pierwsza dziewczyna i od razu żona czy
były inne? To nie była pierwsza dziewczyna. Pierwsza
dziewczyna, którą kochałem, w której się zakochałem.
Znamy się od 15 lat. Poznaliśmy się w szkole, w tym
technikum. Siedzieliśmy obok siebie, dziewczyna z klasy.
Była moją przyjaciółką, znaczy, dalej jest. W sumie tak się
między nami jakoś te więzi zacieśniły, ja mogłem się jej
wygadać, ona mogła mnie się wygadać i tak jakoś
poleciało. Skończyliśmy szkołę i zostaliśmy dalej razem. Jak
długo już jesteśmy razem? Tu jest taki problem, bo nie
możemy sami ustalić daty, od kiedy tak naprawdę
jesteśmy razem, bo ta przyjaźń przeszła tak płynnie w
związek, że sami nie wiemy dokładnie kiedy. Małżeństwem
jesteśmy 7 lat, teraz 8-my rok będzie. Jezu, jak to wszystko
policzyć? 10 lat na pewno jesteśmy razem.

Wpływ wydarzeń
w sferze edukacji
na życie
intymne.
Widoczne
poszukiwanie
rozwiązań
biograficznych
dostępnych w
środowiskach
wychowawczych.
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Studia i
historia
zatrudnienia
przed
wyborem
ostatecznego
kierunku
rozwoju
drogi
życiowej.
2005-2007

Zacząłem studia w X, zaocznie. Zaocznie dlatego, że
musiałem i pracować i sam się utrzymać. Rodziców nie
było stać, żeby mnie jakby wyszkolić. Studia rzuciłem, żeby
odrobić służbę wojskową. To był jedyny warunek. A w
planach miałem przy ukończeniu studiów wyjechać za
granicę, już były kroki podjęte, żeby do Anglii pojechać,
tylko że potrzebna była uregulowana służba wojskowa.

Kolizja między
różnymi sferami
życia – chęcią
bycia blisko
rodziny, pracą
zawodową i
edukacją.

To był kierunek XYZ, to był aż cały jeden semestr. Nie było
mnie trochę stać na te studia, powiem szczerze. Bo to, co
zarabiałem musiałem wydać praktycznie w całości na
studia, na cały semestr. Wtedy zarabiałem bardzo słabo.

Praca za granicą
– traktowana
przez
respondenta
jako typowe
doświadczenie
osób z jego
rocznika.

A pracowałeś i mieszkałeś tam w X? Nie, tutaj. Cały czas
tutaj. Ja nigdzie nie mieszkałem poza tym domem. Nigdy
nie miałem takiej potrzeby.
Czy pracowałeś gdzieś jeszcze poza XYZ? Byłem
przedstawicielem handlowym. I to była taka jedyna
praca? Jedyna praca, którą miałem na umowę. Tam takich
prac dorywczych, gdzieś tam komuś pomóc, czy wyjazdy za
granicę, to nie liczę. Byłeś gdzieś za granicą w pracy?
Byłem, byłem. Byłem 7 razy w XYZ, typowo wakacyjna
praca przy zbiorach.
Porzucenie
studiów
2006
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Ale mówię: studia były dla mnie za drogie wtedy. To był
okres taki, gdzie ja zarabiałem 500 czy 600 zł na miesiąc,
bo takie były stawki. No wiadomo jak to po szkole,
pierwszy samochód, dziewczyna, teraz żona i tak to się
chciało trochę pobawić, trochę gdzieś tam wyjechać, coś
zwiedzić. Tutaj trzeba było zapłacić na studia. Ja musiałem
5 miesięcy pracować na 1 semestr. No nie miałem tych
pieniędzy.

Decyzja o
porzuceniu
studiów jest
wskaźnikiem
aktualizacji
planów
życiowych, które
dokonały się w
warunkach kolizji
pomiędzy
różnymi sferami
życia. Porzucenie
studiów
„odblokowało”
drogę życiową,
przyspieszyło i
ukierunkowało
wydarzenia w
innych sferach
życia niż
edukacja.

Aneks 3
Tabela 3.1. Kluczowe momenty życia
Szymon
(4.4.2.)

Urodził się w jednym z krajów zachodniej Europy. W wieku 9 lat choroba doprowadziła do częściowej
utraty sprawności. W wieku 21 lat przeprowadził się do Polski – decyzja o przeprowadzce została podjęta
przez rodziców. Mógł zdecydować się na pozostanie za granicą, ale ze względu na trudności z tym związane
przeprowadził się razem z rodzicami. Decyzję o przeprowadzce było łatwiej podjąć z uwagi na fakt, że w
tym samym czasie zakończył kilkuletni związek z dziewczyną.

Piotr
(4.4.3.)

Punktem zwrotnym była decyzja o porzuceniu pierwotnego planu życiowego i rezygnacja ze studiów.
Decyzja ta zainicjowała serię zdarzeń: respondent zyskał pracę w służbach mundurowych oraz stabilną
sytuację życiową, która pozwoliła na założenie rodziny.

Teresa
(4.3.1.)

Życie Teresy nie obfitowało w kluczowe momenty. Wybór szkoły zdecydował o tym, że nie zrealizuje ona
swoich ambicji zawodowych. Należy przyznać, że do podjęcia takiej decyzji zmusiły ją okoliczności – nie
było w pobliżu odpowiedniej szkoły. Kluczowy był jej ślub, który nastąpił wkrótce po zakończeniu edukacji.
Kobieta mieszkała przez pewien czas z mężem nad morzem, o czy zawsze marzyła. Przeprowadzili się tam
ze względu na pracę męża. Wspólnie zdecydowali jednak o powrocie w rodzinne strony. Z punktu widzenia
drogi życiowej Teresy moment ten był kluczowy ze względu na to, iż oznaczał rezygnację z kolejnego z jej
marzeń. Wśród kluczowych momentów sama respondentka umieszcza także narodziny swojego dużo
młodszego brata. Dzięki temu mogła zobaczyć czymś jest macierzyństwo i to miało wpływ na jej późniejsze
wybory życiowe.

Halina
(4.1.4.)

Kluczowym momentem w życiu Haliny było nieplanowane zajście w pierwszą ciążę w wieku 18 lat. Ojciec
dziecka nie przyznał się do niego i kobieta wychowywała je sama. Kolejny raz jej życie odmieniło się, gdy
udało jej się stworzyć nowy związek. Narodziła się z niego kolejna dwójka dzieci, a Halina zamieszkała wraz
z rodziną ich ojca. Po kilku latach wspólnego życia zdecydowali się na zawarcie małżeństwa. Od tego
momentu życie Haliny ustabilizowało się.

Józef
(4.4.2.)

Duży wpływ na życie Józefa miała decyzja o rozpoczęciu studiów w mieście wojewódzkim. Mężczyzna nie
dostał się jednak na swój wymarzony kierunek. Rozpoczął więc inne studia, licząc, że w przeszłości będzie
miał możliwość przeniesienia się na preferowaną dyscyplinę. To jednak nie wydarzyło się ze względu na
drugie kluczowe wydarzenie – znalezienie dobrej pracy na trzecim roku studiów. Zaangażowanie Józefa w
pracę spowodowało, że nie tylko porzucił on myśl o zmianie kierunku studiów, ale także opóźnił obronę
pracy magisterskiej, której przygotowanie utrudniał mu brak czasu. Trzecim kluczowym wydarzeniem było
poznanie przyszłej żony i szybko podjęta decyzja o wspólnym mieszkaniu. Wydarzenie to było ważniejsze w
kontekście jego biografii niż późniejszy ślub pary, który został zorganizowany po kilku latach wspólnego
życia. W momencie przeprowadzania wywiadu czwartym kluczowym momentem życia tego respondenta
były decyzja o opuszczeniu miasta wojewódzkiego i powrót w rodzinne strony.

Marian
(4.4.1.)

Na drodze życiowej Mariana nie występują przełomowe wydarzenia. Mimo 26 lat mężczyzna nadal mieszka
z rodzicami i nie ma stałego zatrudnienia. Dwa najważniejsze momenty życia do tej pory to samodzielny
wybór szkoły średniej oraz decyzja o przyjęciu pierwszego z serii stażów oferowanych przez Urząd Pracy.
Bez podjęcia jakichś śmielszych decyzji jego biografia będzie miała niewielkie szanse przestawienia się na
inne tory.

Zuzanna
(4.1.3.)

Będąc jeszcze licealistką zaszła w nieplanowaną ciążę. Mimo protestów rodziców zdecydowała się na
małżeństwo z ojcem dziecka. Zuzanna za kolejny kluczowy moment swojej biografii uznaje rozpoczęcie
wymarzonej pracy w szkole. Z punktu widzenia przebiegu jej drogi życiowej większe znaczenie miał
rozwód, który nastąpił po 10 latach małżeństwa. Wkrótce po tym poznała obecnego partnera, z którym do
dziś jest w nieformalnym związku. Zaangażowanie w nową relację zaowocowało koniecznością
przeprowadzki i porzucenia dotychczasowej pracy.

Paulina
(6.2.2.)

Jedno z najbardziej kluczowych wydarzeń w życiu Pauliny miało miejsce, gdy miała ona 18 lat. Zaszła wtedy
w nieplanowaną ciążę z mężczyzną, z którym w normalnych okolicznościach nie wiązałaby żadnej
przyszłości. Jej rodzice nakłonili ją do wzięcia z nim ślubu. Małżeństwo przetrwało tylko 1,5 roku. Krótko po
wyprowadzce mężczyzny, Paulina poznała swojego drugiego męża. Zamieszkała z nim u swoich rodziców,
ale relacje z nimi nie układały się dobrze. Kluczowym momentem była przeprowadzka do teściów.
Konsekwencją tego posunięcia była decyzja o podjęciu z drugim mężem starań o wspólne dziecko.
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Marzena
(6.1.)

Marzena ma 25 lat i nadal mieszka z rodzicami. Nie ma konkretnego planu, który miałby doprowadzić ją do
usamodzielnienia. Jak mówi, dom traktuje jak hotel i podejmuje wiele niezależnych decyzji odnośnie
swojego stylu życia. Wspólne mieszkanie powoduje jednak, że jest zależna od swojej rodziny. Wydaje się,
że istotne decyzje, które ukierunkują przebieg jej drogi życiowej są dopiero przed Marzeną. Kluczowe
momenty w dotychczasowym jej życiu są związane z jej kolejnymi związkami. Kobieta ma ich wiele za sobą.
Początkowo spotykała się jedynie z kobietami, ale 2 lata temu próbowała „na próbę” zbudować relację z
mężczyzną. Było to niemiłe doświadczenie, które utwierdziło ją w przekonaniu co do swojej orientacji
seksualnej. Obecnie jest w związku ze swoją byłą kochanką i wiąże z tą relacją nadzieje na przyszłość.
Formułuje nawet pierwsze pomysły dotyczące wspólnego zamieszkania z nią. Jeśli uda jej się zrealizować te
wstępne zamierzenia, to kluczowym momentem w jej życiu okaże się chwila, w której postanowiła napisać
do byłej kochanki i odnowić znajomość, która przerodziła się w perspektywiczny związek.

Paweł
(4.4.3.)

Kluczowym momentem był rozwód rodziców. Konsekwencją tego wydarzenia było to, że Paweł mieszka
obecnie sam. Mężczyzna był współzałożycielem zespołu muzycznego, który miał wpływ na przebieg jego
drogi życiowej przez kilka lat. Bardzo ważnym wydarzeniem był awans w pracy, który powstrzymał Pawła
przed opuszczeniem rodzinnego miasta. Do istotnych wydarzeń należy też zaliczyć poznanie dziewczyny,
którą respondent uważa za swój ideał. Porównuje do niej wszystkie inne kobiety, co, jak twierdzi, jest
przyczyną, że nie jest w stanie stworzyć żadnej stabilnej relacji.

Karolina
(4.3.3.)

Jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu Karoliny miało miejsce bardzo wcześnie. Już w dzieciństwie odkryła
u siebie inklinacje artystyczne. Jej mama, widząc rozwój jej zainteresowań, 11 lat zapisała ją na zajęcia
artystyczne. To miało wpływ na inne wydarzenia: wybór szkoły średniej i pierwszych studiów. Karolina
planowała rozpoczęcie nauki w dużym ośrodku akademickim, ale z uwagi na problemy finansowe rodziców
musiała pozostać w rodzinnym mieście. Umówiła się jednak z rodzicami, że w przyszłości, gdy sytuacja
poprawi, zrealizuje swój pierwotny plan. Ostatecznie Karolinie się to udało - ważnym wydarzeniem w jej
życiu było przeniesienie się do większego miasta po zakończeniu studiowania w mieście rodzinnym.
Karolina mieszkała tam kilka lat. Przeprowadziła się razem ze swoim partnerem, z którym do dziś jest w
nieformalnym związku. Początek ich relacji, który miał miejsce w czasie jej pierwszych studiów można
również uznać za kluczowy element jej drogi życiowej. Wreszcie, życie Karoliny bardzo się zmieniło, gdy
pod wpływem partnera zdecydowała się na powrót do rodzinnej miejscowości. Po 2 latach ponownego
mieszkania z rodzicami kupiła z partnerem mieszkanie. Obliczyli, że muszą w nim mieszkać przez 10 lat,
żeby inwestycja się zwróciła. Jak mówiła Karolina, potem planują „iść dalej”, ale nie jest to jeszcze
sprecyzowany plan.

Jerzy
(6.3.)

Jeden z nauczycieli w liceum zainteresował Jerzego sztuką. Za jego namową respondent startował w
różnych konkursach, z czasem zaczął zdobywać w nich nagrody. Sztuka stała się jego pasją, której
poświęcał dużo czasu. Zaowocowało to jeszcze w liceum zdobyciem przez Jerzego poważnej pracy, co było
czymś wyjątkowym. Następnie pasja przełożyła się na wybór kierunku studiów oraz obecną pracę.
Wcześniej Jerzy dostał się na inne studia – nie rozpoczął ich właśnie ze względu na chęć podążania za
swoim hobby. W przypadku tego respondenta da się wskazać konkretne wydarzenie, które było punktem
zwrotnym w jego życiu – była to kłótnia z mamą. Pod wpływem impulsu zdecydował się na przeprowadzkę
do miasta, w którym studiował. Przez kilka lat mieszkał wspólnie z rówieśnikami w wynajętym mieszkaniu.
Ostatni jego współlokatorzy byli jednak trudni we współżyciu. Szczęśliwie znajomy zaproponował mu
pracę, dzięki której mógł wynająć mieszkanie. Od tego czasu po raz pierwszy mieszka sam, co bardzo
zmieniło jego życie. Kluczowym momentem w biografii Jerzego była także chwila, kiedy pogodził się z
prawdą o swojej orientacji seksualnej i zrezygnował ze związków z kobietami.

Ignacy
(3.5.3.)

Momentem, który zmienił kierunek drogi życiowej respondenta był konflikt z ojcem, który zmusił go do
opuszczenia rodzinnego domu. Do kluczowych wydarzeń należy zaliczyć także podjęcie decyzji o
rozpoczęciu pracy w Niemczech. Warto odnotować, że respondent jest ojcem, który jednak nie zamierza
włączać się w wychowanie dziecka. Jego narodziny nie były więc dla niego istotnym wydarzeniem w życiu.
Taka ocena została oczywiście wydana na podstawie analizy opowieści o życiu zebranej w konkretnym
czasie. Być może w przyszłości ulegnie to zmianie.

Dariusz
(4.2.1.)

W życiu Dariusza nie było nagłych zwrotów. Jest on jeszcze stosunkowo młodą osobą (25 lat). Chociaż
minęło kilka lat od skończenia przez niego szkoły, to można uznać go za osobę dopiero wchodzącą w
dorosłe życie. Mężczyzna mieszka nadal z rodzicami. Nie ma też dużego doświadczenia w poważnych
relacjach z kobietami. Wydaje się, że kluczowy moment, który wyznaczy kierunek przebiegu jego drogi
życiowej dopiero nadejdzie. Jak dotychczas ważnym wydarzeniem była zmiana pracy. Respondent
zrezygnował z zatrudnienia w miejscu, w którym pracodawca nie chciał wynagradzać go na równi z innymi
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pracownikami. Szybko znalazł inne zatrudnienia. Dzięki nowej pracy poznał swoją obecną dziewczynę, z
którą wiąże duże nadzieje. Respondent planował wyjazd do Niemiec do pracy. Jeśli ten plan zostanie
zrealizowany, to mogłoby to stanowić ważne wydarzenie w jego życiu. Byłby to z pewnością moment, w
którym Dariusz zwiększyłby zakres swojej samodzielności. W chwili obecnej jest zależny od rodziców i w
tym sensie jego życie bardziej przypomina życie nastolatka niż dorosłego mężczyzny.
Juliusz
(4.2.2.)

Jeden z kluczowych momentów życia Juliusza miał miejsce bardzo wcześnie – w zerówce poprosił rodziców
o zapisanie go do klubu sportowego. Trenował w nim przez kilkanaście lat i w tym czasie zawarł tam wiele
znajomości, które wpłynęły na jego późniejsze życie. Dzięki tym kontaktom poznał nawet swoją obecną
żonę. Z analizy biografii wynika, że kluczową decyzją było szybkie porzucenie studiów. Następnie należy
wskazać oświadczyny, które miały miejsce w dość młodym wieku (21 lat), decyzję o wyborze Polski jako
ostatecznym miejscu zakładania rodziny, decyzję o przekwalifikowaniu się oraz decyzję o podjęciu starań o
dziecko. Juliusz miał więc duży wpływ na to, w jakim kierunku potoczy się jego życie. Nie można jednak
stwierdzić, że to zasługa realizacji planu strategicznego. Mężczyzna raczej aktualizował go tak, by móc
prowadzić wspólne życie ze swoją partnerką.

Jolanta
(4.4.1.)

W podstawówce Jolanta została fanką pewnego gatunku muzycznego. To bardzo wpłynęło na jej życie –
zaowocowało wieloma znajomościami i związanymi z nimi wydarzeniami, nie tylko w zakresie życia
towarzyskiego, ale także zawodowego. Drugim przełomowym momentem była obrona doktoratu, po
której to kobieta została „wypchnięta” z uczelni na rynek pracy. Kierunek, w którym zmierza jej droga
życiowa zmienił się także w momencie rozstania z partnerem, z którym przez kilka lat wspólnie mieszkała.

Jagienka

Droga życiowa Jagienki nie obfitowała w nagle zwroty. Można ją opisać jako konsekwentną realizację
kolejnych celów szczegółowych, które pozwoliły jej ustabilizować życie i osiągnąć cele ogólne – szczęśliwe
życie rodzinne oraz ciekawą karierę zawodową. Do najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć: rozpoczęcie
studiów w rodzinnym mieście, po tym jak Jagienka nie dostała się na studia medyczne w innym mieście,
narodziny córki, wyprowadzenie się z domu rodzinnego, w którym mieszkała wraz z mężem jeszcze kilka lat
po ślubie, decyzję o założeniu własnej firmy. Sama respondentka jako kluczowe wydarzenie wskazała także
śmierć ojca. Zdarzenie to wstrząsnęło nią w sensie emocjonalnym. Pośrednio wpłynęło to na przebieg drogi
życiowej Jagienki – od tego czasu pilnuje by praca nie dominowała nad jej życiem rodzinnym.

Marcin

Marcin urodził się w wielkim mieście, z którego pochodził jego ojciec. Gdy był małym dzieckiem rodzice
przenieśli do miasta, z którego pochodziła matka. Respondent nie miał wpływu na tę decyzję, która
ukształtowała jego dalsze losy. Jest on do dzisiaj związany z rodzinnym miastem matki. Kolejnym
kluczowym punktem na drodze życiowej tego respondenta było niedostanie się na studia, które
początkowo planował. Marcin chciał zdobyć ten sam zawód, co jego ojciec, ale nie udało mu się dostać na
odpowiedni kierunek. Jego zdaniem winę za to ponosi jedna z jego nauczycielek w liceum, która nie
przygotowało go odpowiednio do egzaminu. Mężczyzna musiał wybrać inny kierunek studiów z tej samej
grupy nauk, ale nie zapewniający prawa do wykonywania atrakcyjnego wolnego zawodu praktykowanego
przez ojca. Marcin miał szczęście w zawodowej sferze życia – bardzo szybko udało mu się znaleźć pracę w
wyuczonym zawodzie i jest z tą branżą związany do dziś. Jego zdaniem jest rzadkość w obecnych czasach.
Dzięki tej pracy Marcin mógł ustabilizować swoją biografię w wymiarze związanym ze zdobywaniem
środków niezbędnych do przeżycia. Kilka lat temu respondent miał poważny wypadek, który mógł
zakończyć się jego śmiercią. Marcin nie opowiadał o tym wydarzeniu jako o punkcie zwrotnym w swojej
biografii. Zwracał jednak uwagę na fakt, że wypadek zmusił go do zmiany miejsca zatrudnienia. Nadal
pracuje w tej samej branży, w której rozpoczął swoją karierę zawodową, ale obecnie prowadzi własną
działalność gospodarczą, w ramach której współpracuje ze swoim „pracodawcą” – pokazuje to, w jaki
sposób prawo pracy oraz imperatyw dostosowania się do wymogów rynku pracy może odbijać się w
biografiach młodych ludzi. Dwa z ostatnich kluczowych momentów w dotychczasowej drodze życiowej
Marcina były związane z życiem rodzinnym i intymnym. Zmieniło się ono wraz z poznaniem przez
respondenta jego obecnej żony. Zakończyło ono w jego życiu etap przelotnych znajomości oraz częstych
zmian partnerek. Znalezienie „właściwej” kobiety było kolejnym czynnikiem stabilizującym jego biografię.
Rozpoczęcie tej znajomości miało większe znaczenie dla biografii niż późniejsze zawarcie ślubu. Kilka
miesięcy przed wywiadem Marcin został ojcem i wszystko wskazuje, że będzie to jedno z najważniejszych
wydarzeń w całej jego drodze życiowej.

Daria

Daria pochodzi z wielkiego miasta. Gdy była małym dzieckiem jej rodzice często się przeprowadzali, także
do innych miejscowości, co miało związek z pracą jej ojca. Ostatecznie rodzina osiadła w mieście
pochodzenia – nastąpiło to, gdy Daria rozpoczynała naukę w szkole podstawowej. Jednym z kluczowych
momentów był na pewno wybór szkoły średniej, który był samodzielną decyzją respondentki. Szkoła nie
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dała jej konkretnego zawodu, natomiast wyrobiła w niej przekonanie, że powinna w przyszłości
wykonywać pracę polegającą na pomaganiu innych. Wybór szkoły był o tyle istotny, że placówka w której
uczyła się Daria nie miała wysokiego poziomu. Przyczyniło się to do tego, że kobieta nie dostała się na
preferowany kierunek studiów. Rozpoczęła naukę w studium pomaturalnym o podobnym profilu i w jej
czasie rozpoczęła dodatkowo studia na innym kierunku niż planowała. Daria już na studiach zaczęła
pracować w wyuczonym na stadiach zawodzie i kontynuuje tę pracę do dziś - wydarzenia związane z
edukacją miały zatem duży wpływ na przebieg jej drogi życiowej. W studium pomaturalnym poznała męża,
który również nie dostał się na wymarzony kierunek. Dość szybko stworzyli związek, który nieprzerwanie
trwa do dziś. To przyszły mąż namówił ją jeszcze w czasie nauki w studium pomaturalnym, by rozpoczęła
studia na innym kierunku niż pierwotnie planowała. Po 3 latach znajomości z nim Daria wyprowadziła się
od rodziców i zamieszkała z partnerem. Ich biografie są ze sobą silnie splecione. Duży wpływ na wydarzenia
w życiu Darii miały wydarzenia składające się na drogę życiową jej męża. Respondentka zdecydowała się na
wspólne mieszkanie z partnerem, w momencie gdy znalazła pierwszą w miarę stabilną pracę. Kolejny
kluczowy moment jej życia – decyzja o poczęciu pierwszego dziecka również związany był ze sferą
zawodową. Kobieta zdecydowała się na to w momencie, gdy podpisała umowę o pracę na czas
nieokreślony. Wspólna decyzja o dziecku przypieczętowała przyszłość związku Darii. Po jego narodzinach
wzięła ślub kościelny ze swoim partnerem, który w odróżnieniu od wziętego wcześniej ślubu cywilnego,
traktuje jako „ostateczne związanie się”. Dalsze losy respondentki były uzależnione od wydarzeń w dwóch
sferach życia – zawodowej oraz związanej z rodzicielstwem. W zależności od momentu drogi życiowej
jedna z nich odgrywała dominującą rolę w rozwoju drogi życiowej. Intensyfikacja opieki nad dziećmi
wiązała się z przyhamowaniem kariery zawodowej i odwrotnie. Kluczowe były także wydarzenia związane z
pracą zawodową męża Darii – były one odpowiedzialne między innymi za roczny wyjazd zagraniczny, na
których para zdecydowała się w czasie, gdy kobieta była na urlopie wychowawczym.
Marianna

W życiu Marianny nie miały miejsca wydarzenia, które dramatycznie zmieniły jej drogę życiową. Jej
położenie w momencie przeprowadzania wywiadu było w głównej mierze efektem podjęcia trzech decyzji
– decyzji o wyborze szkoły średniej, aktualizacji planów życiowych w momencie, gdy nie dostała się na
oczekiwany kierunek studiów oraz decyzji o dołączeniu do zespołu badawczego, w ramach którego
przygotowała pracę magisterską, obroniła doktorat i w którym pracowała w chwili udziału w badaniu.
Wybór liceum spowodował, że wydarzenia w jej życiu zaczęły być bardziej związane z wielkim miastem, na
obrzeżach którego mieszkała. Wybór studiów oraz ścieżki rozwoju naukowego określił z kolei przebieg jej
kariery zawodowej.

Tabela 3.2. Aktualizacje planów życiowych
Szymon
(4.4.2.)

Aktualizacje planów we wczesnej młodości wynikały z poszukiwania właściwej oferty edukacyjnej dla
osoby niepełnosprawnej. W dorosłym życiu aktualizację wymusiła przeprowadzka do Polski. Szymon
potrzebował czasu, by przystosować się do nowego otoczenia. W momencie wywiadu był na etapie
rozważania kolejnych zmian, związanych zwłaszcza ze zmianą pracy. Dalekosiężnym planem jest
posiadanie rodziny, ale na razie brakowało sprecyzowanego sposobu osiągnięcia tego celu.

Piotr
(4.4.3.)

W drugiej klasie technikum respondent zdecydował, że w przyszłości zostanie inżynierem. Pochodził z
niezamożnej rodziny, dlatego rozpoczął studia zaoczne, które zamierzał łączyć z pracą. Studia okazały się
jednak trudniejsze niż myślał. Dodatkowo zarabiał zbyt mało, żeby je opłacić. Porzucił szkołę wyższą po
pierwszym semestrze. Podkreśla, że nie żałuje tej decyzji. Dzięki jej podjęciu ułożyło się jego życie – ma
żonę i dwójkę dzieci oraz stałą pracę.

Teresa
(4.3.1.)

Droga życiowa Teresy nie odznacza się nagłymi zwrotami. Można nawet dostrzec tu elementy
realizowania długotrwałych strategii. Kobieta od zawsze celowała w dość konserwatywny model rodziny.
W tym kontekście ślub w wieku 19 lat i szybkie urodzenie pierwszego dziecka były logicznymi wyborami.
Podobnie długotrwałym, zaplanowanym procesem była budowa własnego domu. Teresa musiała
zrezygnować z niektórych swoich marzeń, np. o pracy związanej ze sztuką czy z mieszkania nad morzem.
Trudno jednak utożsamiać te rezygnacje z aktualizacjami planów życiowych, ponieważ w obu przypadkach
kobieta nie podjęła działań zmierzających do ich realizacji. Przez pewien czas mieszkała nad morzem z
uwagi na pracę męża. Nie wspominała jednak o żadnych konkretnych działaniach, które mogłyby
przedłużyć ich okres pobytu na Wybrzeżu. Po zakończeniu delegacji męża od razu wrócili w rodzinne
strony.
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Halina
(4.1.4.)

Biografia Haliny jest przykładem tego, że aktualizacje planów życiowych mogą przebiegać bardzo szybko.
Na jej drogę życiową wpłynęła nieplanowana ciąża. Pierwsza związana z tym aktualizacja zawierała
zamierzenie poślubienia ojca dziecka. Pod wpływem impulsu, kobieta nagle zrezygnowała z tego planu. Ta
decyzja w dużej mierze zmieniła kierunek jej drogi życiowej. Na wiele lat została matką samodzielnie
wychowującą dziecko. Kobieta marzyła jednak o stałym partnerze. Jej życie zmieniło się, gdy udało się jej
go spotkać. Wydarzenie to należy jednak interpretować jako realizację, a nie aktualizację planów. W
drodze życiowej Haliny da się zaobserwować jeszcze jedno ciekawe zjawisko. Kobieta ma trójkę dzieci, z
których żadne nie było planowane. Dopiero po narodzinach ostatniego z nich kobieta zdecydowała się na
antykoncepcję. O ile jej prokreacja nie była wcześniej częścią planu życiowego, to należy stwierdzić, że w
tym konkretnym momencie została poddana refleksji. Podejmując negatywną decyzję prokreacyjną
odnośnie przyszłości kobieta zaktualizowała swoje plany życiowe poprzez dodanie do nich nowego
wymiaru planowania – związanego właśnie z prokreacją.

Józef
(4.4.2.)

Józef był zmuszony dokonać kilku istotnych aktualizacji swoich planów życiowych. Jest absolwentem
technikum – wybrał szkołę ze względu na zainteresowanie mechaniką. Ostatecznie postanowił jednak, że
będzie studiował kierunek humanistyczny, ponieważ nie był zadowolony z poziomu nauki w technikum.
Zainteresowały go jednak z kolei tematy związane z rozwojem osobowości, nawiązywaniem relacji,
komunikacją międzyludzką. Nie udało mu się jednak dostać na wymarzony kierunek, co wywołało
konieczność zaktualizowania planów. Zdecydował, że zacznie inne studia, w innym mieście, na uczelni,
która dawała nadzieję, że w przyszłości będzie mógł przenieść się na studia z interesującej go dziedziny.
Józef porzucił jednak te plany. Oprócz tego, że na jego uczelni nie zostały otwarte jego wymarzone studia,
to dodatkowo na trzecim roku znalazł interesującą, ale zarazem bardzo angażującą pracę. Zmusiła go ona
nawet do odłożenia obrony pracy magisterskiej o rok. W tym samym czasie zamieszkał w mieście
wojewódzkim wspólnie ze swoją partnerką. Para planowała osiąść tu na stałe. Wysokie koszty utrzymania
wywołały jednak kolejną aktualizację planu – przeprowadzkę w rodzinne strony, gdzie koszty utrzymania
są niższe.

Marian
(4.4.1.)

Marian ma plan życiowy związany z założeniem rodziny i ustabilizowaniem swojej sytuacji życiowej.
Inaczej niż większość innych respondentów w jego biografii nie występują momenty aktualizacji planów
czy też jego ponownych operacjonalizacji. Mężczyzna mieszka z rodzicami i podejmuje cykliczne staże
oferowane przez Urząd Pracy. Jeśli chodzi o życie towarzyskie, to popołudnia spędza z tymi spośród
znajomymi z dawnych lat, którzy jeszcze nie wyemigrowali z jego rodzinnego miasteczka. Biografia
Mariana wydaje się być zapętlona. Pokazuje to znaczenie procesu aktualizacji planów życiowych. Bez jego
zainicjowania droga życiowa przestaje się rozwijać.

Zuzanna
(4.1.3.)

Zuzanna w 8 klasie podstawówki podjęła decyzję, że zostanie nauczycielką. Udało jej się osiągnąć ten cel,
mimo iż nie można powiedzieć, że wszystkie jej decyzje były podporządkowane jego osiągnięciu. Jej plany
mogła zwłaszcza pokrzyżować nieplanowana ciąża, w którą zaszła będąc jeszcze w liceum. Dzięki wsparciu
rodziców udało się jej jednak skończyć studia.

Paulina
(6.2.2.)

Respondentka była dobrą uczennicą i miała plany związane ze zdobywaniem wykształcenia i rozwojem
kariery zawodowej. Ich aktualizację wymusiła nieplanowana ciąża, w którą zaszła jeszcze w czasie nauki w
szkole średniej. Do następnej aktualizacji Paulina doprowadziła świadomie – buntowała się przeciwko
wymuszonemu małżeństwu i świadomie działała tak, by zakończyć je jak najszybciej. Ze swoim drugim
mężem początkowo nie planowali dzieci. Kobieta zmieniła jednak zdanie po wyprowadzce od rodziców, z
którymi relacje nie układały się dobrze. Małżeństwo zamieszkało u teściów, a respondentka poczuła, że to
dobry moment by mieć wspólne dziecko ze swoim wybrankiem. Udało jej się przekonać do tego planu
męża, który początkowo był mu niechętny. Drugie małżeństwo, zwłaszcza od momentu wyprowadzki od
rodziców Pauliny, dużo zmieniło w jej życiu. Udało jej się częściowo wrócić do pierwotnych planów
związanych z samorozwojem. Od kilku lat pracuje i inwestuje w swoją edukację.

Marzena
(6.1.)

Respondentka nigdy nie wyprowadziła się od rodziców. Niepełne usamodzielnienie spowodowało, że jej
droga życiowa nie miała ostrych zakrętów. Najważniejsze zmiany jej przebiegu wiązały się z kolejnymi
zmianami partnerek. Marzena nie realizuje jednak jakiegoś konkretnego planu życiowego, dlatego trudno
mówić o jego aktualizacji. Jej życie toczy się raczej z dnia na dzień.

Paweł
(4.4.3.)

Paweł nie miał tendencji do formułowania wielkich planów życiowych, które następnie wymagałyby
aktualizacji. Twierdzi, że nie zmusza go do tego życie: nie musi martwić się o dach nad głową i środki do
życia, co obniża jego motywację by wyznaczać sobie konkretne cele. Możliwe jest jednak wskazanie 2
sytuacji, w których wypadki nie potoczyły się po jego myśli. W pewnym momencie swojego życia,
mężczyzna marzył o karierze muzycznej. Zespół, który współtworzył „umarł śmiercią naturalną” – pozostali
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członkowie przeprowadzili się do innych miast i coraz rzadziej udawało się muzykom spotykać na
wspólnym graniu. Drugi z takich planów dotyczył przeprowadzki. Paweł chciał coś zmienić w swoim życiu i
rozważał przenosiny do dużego miasta. Tuż przed złożeniem przez niego wymówienia firma ogłosiła
jednak nabór na stanowisko kierownicze. Mężczyzna złożył aplikację i wygrał konkurs. Dzięki temu zyskał
nowe, ciekawe wyzwanie i zdecydowanie wyższe zarobki. To powstrzymało go od przeprowadzki. Obecnie
Paweł znów o niej myśli. Uważa, że jest ona tylko kwestią czasu, ale kolejny raz jest daleki od
sformułowania konkretnego planu na swoje życie.
Karolina
(4.3.3.)

Analiza drogi życiowej Karoliny wskazuje, że była ona zmuszana do wielokrotnego aktualizowania swoich
planów życiowych. Kobieta planowała studia w dużym ośrodku, jednak ze względu na problemy finansowe
rodziców pozostała w rodzinnym mieście i tu rozpoczęła pierwsze studia. Rodzice obiecali jej jednak, że
gdy sytuacja się poprawi, kobieta przeniesie się na bardziej prestiżową uczelnię. Ostatecznie skończyła
studia w swoim mieście, ale zaczęła także naukę w innym mieście, do którego się przeniosła. Aktualizacja
planu życiowego polegała więc na odroczeniu realizacji założonego celu. Karolina nie musiała jednak z
niego rezygnować całkowicie, jak miało to miejsce w przypadku marzeń wielu innych respondentów.
Kobiecie bardzo podobał się życie w wielkim mieście. Karolina pod wpływem swojego partnera podjęła
jednak decyzję o powrocie do rodzinnej miejscowości.

Jerzy
(6.3.)

Jerzy ma ogólną wizję tego, jak powinno wyglądać jego życie. Nigdy nie sformułował jednak strategicznego
planu, który miałby doprowadzić go do jej urzeczywistnienia. Wielokrotnie zdarzało się, że porzucał
ścieżki, które mogły go doprowadzić do założonych celów. Mężczyzna zawsze uważał, że powinien
skończyć studia, żeby być kimś. Po maturze udało mu się dostać na studia na uniwersytecie, których
jednak nie podjął, bo nie były zgodne z jego zainteresowaniami. Postanowił kontynuować pracę i
rozpocząć studia „na przeczekanie”, które miały uchronić go przed poborem do wojska. Po kilku latach
Jerzy jednak rozpoczął studia na państwowej uczelni – czuł naciski ze środowiska, miał wrażenie, że nic nie
osiągnie, jeśli nie skończy studiów. Na uczelni był wyróżniającym się studentem. Nie udało mu się jednak
ukończyć studiów w terminie. Znajomy namówił go na wyjazd do pracy za granicą. Jerzy pojechał tam na
kilka tygodni, ale zamierzał wrócić na dłużej – czekał jedynie aż znajomi załatwią mu pracę. W tym czasie
sytuacja na uczelni skomplikowała się. Ostatecznie znajomi nie pomogli w zorganizowaniu wyjazdu, a
respondentowi nie udało się przygotować pracy magisterskiej. Na początku studiów Jerzy spotykał się z
dziewczyną, był to poważny związek. Rozstał się z nią w momencie, gdy zaczęła poruszać temat wspólnej
przyszłości i zakładania rodziny. Jerzy nie czuł się jeszcze na to gotowy, poza tym była w nim niepewność
czy chce być w związku z kobietą. Jakiś czas po tym rozstaniu zaczął eksperymentować z nawiązywaniem
relacji z mężczyznami. Droga życiowa tego respondenta skręciła gwałtownie także w momencie nagłej
przeprowadzki z rodzinnego miasta do miasta, w którym studiował. Po przenosinach Jerzy mieszkał w
mieszkaniu „studenckim”. Nie miał wówczas żadnej wizji, w jakim kierunku będzie zmierzać jego życie.
Ostatecznie postanowił się wyprowadzić i zamieszkać sam. W tym czasie, 6 lat temu, zdobył także nową
pracę – był to moment, w którym jego życie wskoczyło na tory, wzdłuż, których podąża do dziś. Jerzy ma
plany na przyszłość, związane np. z rozwojem własnej firmy, ale nie ma zaplanowanych działań, które
miałyby do tego doprowadzić.

Ignacy
(3.5.3.)

Generalnym planem życiowym Ignacego jest znalezienie odpowiedniej kandydatki na żonę, z którą mógłby
mieć trójkę dzieci. Mężczyzna nie podejmował jednak żadnych konkretnych decyzji, które mogłyby
przybliżyć go do zrealizowania tego zamierzenia. Można wręcz odnieść wrażenie, że decyzje Ignacego
utrudniały osiągnięcie tak zdefiniowanego celu. Respondent planował prowadzić rodzinne gospodarstwo
rolne wspólnie z ojcem. Konflikt między tymi dwoma mężczyznami doprowadził Ignacego do wyprowadzki
od rodziców i porzucenia planów związanych z rolnictwem. Druga aktualizacja planów życiowych
nastąpiła, gdy respondent podjąć decyzję o rozpoczęciu pracy za granicą. Niedługo przed momentem
przeprowadzenia wywiadu respondentowi urodziło się pierwsze dziecko. Było ono owocem przelotnego
związku i Ignacy nie zamierzał włączać się w jego wychowanie. Należy jednak przewidywać, że to
wydarzenie może mieć wpływ na drogę życiową mężczyzny i być powodem aktualizacji planów życiowych.

Dariusz
(4.2.1.)

Respondent w dzieciństwie przewidywał, że, podobnie jak rodzice, zostanie rolnikiem. Zmienił swoje plany
pod koniec nauki w gimnazjum. Zdecydował wówczas, że edukację będzie kontynuował w szkole
zawodowej o profilu budowlanym. Stwierdził, że praca poza domem jest mniej obciążająca. Dodatkowo,
gdy poznał pracę na budowie, stwierdził, że zawód rolnika jest wyjątkowo uciążliwy. To utwierdziło
Dariusza w podjętej decyzji. Od tego momenty mężczyzna przestał angażować się w życie rodzinnego
gospodarstwa. Miało to wpływ na inne wydarzenia w życiu Darka. Musiał zacząć on szukać zatrudnienia
poza domem i do tej pory nie ma stabilnej pracy, która pozwoliłaby mu się ustatkować. Niskopłatne prace,
które wykonuje, pozwalają mu wieść spokojne życie u boku rodziców, które jest niejako przedłużeniem
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okresu dorastania. Krótko przed przeprowadzeniem wywiadu respondent podjął decyzję o wyjeździe do
pracy za granicą. Ma ona pozwolić uzbierać pieniądze na wynajem mieszkania. Jeśli ten plan zostanie
zrealizowany, może on stanowić źródło kolejnych aktualizacji planów życiowych Dariusza.
Juliusz
(4.2.2.)

Juliusz wraz ze swoją narzeczoną/żoną wielokrotnie aktualizowali plany życiowe. Mężczyzna pod wpływem
rodziców rozpoczął naukę na uczelni wyższej. Zrezygnował z niej jednak po kilku miesiącach na rzecz
pracy. Następny ważny plan dotyczył przeprowadzki za granicę, gdzie miał osiąść wraz ze swoją
narzeczoną po ukończeniu przez nią studiów. Bardzo szybko wrócili oni jednak do kraju, ponieważ
otrzymała ona tutaj perspektywiczne zatrudnienie. Plany życiowe zostały zaktualizowane także wtedy, gdy
małżeństwo podjęło decyzję o zainwestowaniu w edukację Juliusza. Dzięki temu udało mu się znaleźć
następnie nową pracę.

Jolanta
(4.4.1.)

Plany życiowe Jolanty wymagały aktualizacji w momencie, gdy obroniła doktorat. Aktualizacja ta nie
dokonała się jednak w pełni, ponieważ respondentka nie określiła nowych celów, do których osiągnięcia
będzie dążyć. Rozpoczynając studia III stopnia liczyła, że w przyszłości otworzy to dla niej wiele różnych
szans kariery zawodowej. Tak się jednak nie stało. Kobieta pracuje w projektach badawczych, nie ma
jednak stałego zatrudnienia. Co więcej, niedługo po obronie rozstała się ze swoim wieloletnim partnerem.
Przez pół roku po rozstaniu mieszkali jednak razem. Obecnie Jolanta jest singielką – nie wyklucza myśli o
kolejnym związku, ale nie szuka także aktywnie nowego partnera.

Jagienka

Najważniejsza aktualizacja planów życiowych respondentki nastąpiła, gdy nie dostała się ona na studia
medyczne. Postanowiła wówczas, że będzie studiować w rodzinnym mieście. Wybrała kierunek studiów,
który był związany z zajęciami pozalekcyjnymi, na które uczęszczała przez wiele lat. Respondentka kilka
razy aktualizowała swoje plany związane z karierą zawodową. Pracowała zarówno w instytucjach
publicznych, jak i w prywatnych firmach. Od lat prowadzi też własną działalność gospodarczą. Aktualizacje
planów w zakresie pracy były z jednej strony związane z sytuacją na rynku pracy, z drugiej strony
potrzebna jej była praca, która będzie możliwa do pogodzenia z obowiązkami domowymi.

Marcin

Marcin jest osobą bardzo refleksyjną. W czasie wywiadu sam zwrócił uwagę na fakt, że trudno jest obecnie
snuć dalekosiężne plany. Mężczyzna starał się tak kierować swoim życiem, by minimalizować ryzyko
związane z nieuchronnymi aktualizacjami planów życiowych. Następowały one praktycznie we wszystkich
kluczowych momentach życia Marcina. Aktualizacja nastąpiła, gdy respondent nie dostał się na
oczekiwany kierunek studiów. Wybrał inny, związany z tym pierwotnie planowanym. Pośrednim skutkiem
wypadku, któremu uległ mężczyzna była zmiana miejsca pracy, a także jej formy (z umowy o pracę na
B2B). Opowieść o życiu Marcina dostarczyła dużo informacji o tym, jak mogą przebiegać procesy
decyzyjne. Przed dokonaniem aktualizacji planów związanej z zawarciem małżeństwa respondent
prowadził własne badania zbierając doświadczenia znajomych oraz czytając literaturę. Podobną strategię,
która ma pomóc w podjęciu racjonalnej decyzji stosuje w czasie podejmowania innych ważnych decyzji.
Aktualizację planów życiowych wymusiły narodziny dziecka, które nastąpiły w nieplanowanym momencie.
Marcin porównał zostanie do ojcem do postanowienia noworocznego. Jest to według niego moment, w
którym mężczyźni postanawiają zmienić wiele rzeczy w swoim życiu. On sam zaktualizował plany związane
z pracą oraz spędzaniem czasu wolnego.

Daria

Analiza kluczowych wydarzeń z życia Darii wskazuje, że dążyła ona do utrzymania kontroli nad rozwojem
swojej biografii. Charakterystyczne było to, że decydowała się na rozwijanie kolejnych projektów
życiowych dopiero w momencie ustabilizowania drogi życiowej w jej już aktywnych wymiarach. Pierwszy
kluczowy projekt związany był z edukacją. Daria została zmuszona do aktualizacji swoich planów w
momencie, gdy nie dostała się na planowane studia. Decyzja o pójściu w zamian do studium
pomaturalnego miała ogromny wpływ na jej dalsze losy. Poznała tam przyszłego męża, który namówił ją
na rozpoczęcie innych studiów. Zapewniły jej one zawód, który wykonuj do dziś. Daria aktualizowała także
swoje plany bezpośrednio związane z prokreacją. Po urodzeniu pierwszego dziecka wspólnie z mężem
postanowiła starać się o kolejnego potomka. Lata prób w tym zakresie nie zakończyły się sukcesem.
Małżeństwo postanowiło zrezygnować z tego planu. Po jakimś czasie został on jednak reaktywowany –
Daria z mężem postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę. Dzięki temu urodziło się jej drugie dziecko.
Aktualizacja planów życiowych Darii była wymuszana także przez sytuację zawodową jej męża oraz
problemy mieszkaniowe. Te dwa czynniki łącznie zmusiły ich najpierw do czasowego zamieszkania u
rodziców mężczyzny, a następnie do wyjazdu zagranicznego. Mąż kobiety przez pewien czas pracował
także w innym mieście. Konieczność udzielenia Darii wsparcia w opiece nad dzieckiem, spowodowała, że
mężczyzna musiał zmienić pracę i powrócić do jej rodzinnego miasta.
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Marianna

W chwili kończenia szkoły średniej Marianna miała sprecyzowany plan na życie. Wybrała interesujący ją
kierunek studiów, z którym chciała związać swoją karierę zawodową. Kobiecie nie udało się jednak dostać
na oczekiwane studia. Wybrała inny, pokrewny kierunek, którego studiowanie miało pomóc jej w lepszym
przygotowaniu się do poprawiania matury i ponownym aplikowaniu na wybrane studia. Marianna
zdecydowała się jednak na aktualizację planów – przypadkowo wybrane studia spodobały jej się na tyle, że
postanowiła z nich nie rezygnować. Druga znacząca aktualizacja planów życiowych również dotyczyła życia
zawodowego. Respondentka planowała, że po studiach będzie pracować w „zwyczajnej”, prywatnej
firmie. W czasie nauki w szkole wyższej trafiła jednak do zespołu badawczego. Owocna współpraca w jego
ramach zachęciła ją do rozpoczęcia kariery naukowej.

Tabela 3.3. Wpływ przypadkowych wydarzeń na przebieg dróg życiowych
Szymon
(4.4.2.)

Przypadkiem, który odcisnął wpłynął na drogę życiową była choroba i utrata pełnej sprawności.

Piotr
(4.4.3.)

Piotr porzucił studia po pierwszym semestrze, ponieważ ze względu na problemy finansowe chciał
wyjechać za granicę. Wcześniej postanowił jednak odrobić służbę wojskową, żeby uniknąć problemów,
które spotkały jego znajomych. Przypadkowo, miał w rodzinie osobę pracującą w policji, która
uświadomiła mu, że służbę może odrobić w ramach szkolenia policyjnego. Praca w policji spodobała mu
się na tyle, że gdy pojawiła się możliwość stałej służby zrezygnował z wyjazdu za granicę.

Teresa
(4.3.1.)

Teresa zaszła w ciąże 2 miesiące przed swoim ślubem. Nie uważa jednak swojego dziecka za
nieplanowane. Od zawsze chciała założyć rodzinę i planowali wspólnie z partnerem ślub. W jej życiu nie
był nagłych zwrotów i trudno jest wskazać jakieś przypadkowe sytuacje, które wpłynęły na jej drogę
życiową. Przypadkiem, który znacząco wpłynął na jej życie było miejsce urodzenia oraz kapitały (społeczny,
kulturowy, ekonomiczny) jakimi dysponowała jej rodzina pochodzenia. Te czynniki spowodowały, że
Teresa mogła w kluczowych momentach wybierać spośród niewielkiej i mniejszej niż większość innych
respondentów liczby alternatyw. Uwaga o ograniczającej roli miejsca i czasu narodzin tyczy się jednak w
różnym stopniu do wszystkich respondentów.

Halina
(4.1.4.)

Najważniejszym przypadkiem, który wpłynął na życie Haliny były narodziny pierwszego dziecka. Kolejna
dwójka dzieci także nie była planowana, ale w momencie ich narodzin kobieta była już w związku ze
stałym partnerem. Pojawienie się na świecie potomstwa trudno w jednoznaczny sposób uznać za
przypadek. Było ono oczywiście konsekwencją decyzji o podjęciu aktywności seksualnej. Halina nie
podejmowała jednak wówczas refleksji pod kątem możliwości zajścia w ciążę. Uważała, że potomstwo
pojawia się, jeśli „Bóg da”. Z tego względu uznawała wszystkie ciąże za przypadki. Inne ważne wydarzenia
w jej życiu – poznanie męża i znalezienie pracy – także nie były do końca przypadkowe. W obu
przypadkach kluczową rolę odegrali jej różni znajomi, którzy poznali ją z przyszłym partnerem oraz
pomogli w zdobyciu pracy. W pewien sposób zadziałała tu jej lokalna sieć wsparcia.

Józef
(4.4.2.)

Na przebieg drogi życiowej Józefa wpłynęło wiele niezależnych od niego zdarzeń. Jako przykład można
wskazać uruchomienie rządowego programu dopłat do kredytów hipotecznych dla młodych osób. Brak
tutaj jednak czysto przypadkowych sytuacji, które znacząco wpłynęły na jego życie. Pomimo iż Józef często
aktualizował swoje plany życiowe, to jednak starał się utrzymywać dość silną kontrolę nad kierunkiem
rozwoju swojej drogi życiowej. Jedynym, częściowo losowym wydarzeniem, było poznanie na festiwalu
muzycznym przez niego przyszłej żony.

Marian
(4.4.1.)

Na drogę życiową Mariana nie składają się aktualizacje planów życiowych ani szczególnie istotne
wydarzenia. Mężczyzna żyje z dnia na dzień. Ominęły go także przypadkowe wydarzenia, które mogłyby
wpłynąć na jego drogę życiową.

Zuzanna
(4.1.3.)

W 8 klasie uczęszczała na korepetycje, które wpłynęły na późniejszy wybór kierunków studiów.
Najważniejszym przypadkowym wydarzeniem, które wpłynęło na drogę życiową Zuzanny była
nieplanowana ciąża w wieku 18 lat. Szczęśliwym zrządzeniem losu było poznanie obecnego partnera tuż
po rozstaniu z mężem.
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Paulina
(6.2.2.)

Historia Pauliny jest kolejną z dróg życiowych, na których przebieg wielki wpływ miała nieplanowana ciąża.
Kobieta przyznawała, że przez lata ponosiła skutki „czynu” – wypowiadała się o nierozsądnym związku z
ojcem dziecka, jak o przestępstwie. Zajście w ciążę wymusiło całkowitą zmianę planów życiowych. Po
rozstaniu z pierwszym mężem dość przypadkowo poznała swojego obecnego partnera, który pracował
niedaleko jej miejsca zatrudnienia. Sytuacja życiowa Pauliny oraz sytuacja na lokalnym rynku pracy długo
nie pozwalała jej znaleźć stabilnego zatrudnienia. W czasie wykonywania prac dorywczych w domach
bogatych ludzi, miała szczęście trafić na osoby, które doceniły ją i pomogły znaleźć lepsze zatrudnienie. To
był przypadek, ponieważ taka postawa jej dobroczyńców różniła się od postaw innych osób, dla których
pracowała.

Marzena
(6.1.)

Respondentka sama stwierdziła, że wpływ na jej życie miały przypadkowe zdarzenia. Kobieta rozumie je
jako wydarzenia zachodzące pod wpływem osób, z którymi akurat była w związku lub w których była
zakochana. Jako przykład można podać tu wybór szkoły średniej ze względu na fascynację pewnych
chłopakiem lub rozpoczęcie nauki w szkole policealnej za namową partnerki. Z analitycznego punktu
widzenia nie były to więc całkiem przypadkowe wydarzenia, zawierały one komponent wyboru
dokonanego przez Marzenę. Fakt, że kobieta podporządkowała swoje wybory wydarzeniom związanym z
intymną sferą życia wskazuje na zakres możliwości konstruowania biografii, jaki może być dostępny dla
współczesnych młodych ludzi. Życie uczuciowe stanowi jednak tylko jeden z wymiarów konstruowania
biografii i podejmowania życiowych decyzji. Na procesy te w przypadku Marzeny oddziaływały czynniki
strukturalne analogiczne do tych, których wpływ zaobserwowano w przypadku dróg życiowych większości
innych respondentów.

Paweł
(4.4.3.)

Na życie Pawła miało wpływ wiele niezależnych od niego wydarzeń, ale większość z nich trudno nazwać
„przypadkiem” w przyjętym tu znaczeniu. Przykładem takiego wydarzenia jest rozwój rodziców.
Przypadkiem wartym odnotowania jest z pewnością konkurs na stanowisko kierownicze, który został
ogłoszony w momencie, gdy respondent rozważał rezygnację z pracy. Paweł wygrał go, dzięki czemu
zrezygnował z planów wyprowadzki z rodzinnego miasta.

Karolina
(4.3.3.)

Karolina należy do nielicznych respondentów, którzy prawie cały czas utrzymywali wysoki stopień kontroli
nad przebiegiem swojej drogi życiowej. Jedynym wyjątkiem był tu moment wyboru pierwszych studiów.
Przypadkowo zbiegł się on w czasie z kłopotami finansowymi jej rodziców, co spowodowało, że Karolina
odłożyła w czasie plany związane z przenosinami do dużego ośrodka akademickiego.

Jerzy
(6.3.)

Jerzy długo mieszkał z rodzicami. Pod wpływem kłótni z mamą podjął decyzję o wyprowadzce, którą
natychmiast zrealizował. Wsiadł w autobus do miasta, w którym studiował. Nie miał gdzie się podziać i
szukał pomocy u znajomych. Przypadkiem dowiedział się, że koleżanka jego kolegi szuka współlokatorów.
Okazało się, że dziewczyna była jego bratnią duszą. Jerzy wynajmował z nią wspólne mieszkanie przez kilka
lat i wspomina ten okres, jako jeden z najlepszych w swoim życiu. Był to jednak okres, kiedy jego droga
życiowa była w zawieszeniu – wykonywał dorywcze prace, mieszkał w mieszkaniu „studenckim” i jako
„studencki” określa swój ówczesny styl życia. Przypadkowo znalezione mieszkanie w znacznym stopniu
wpłynęło zatem na jego drogę życiową.

Ignacy
(3.5.3.)

Ignacy w przypadkowy sposób został ojcem. W momencie przeprowadzania wywiadu nie można było
jednak stwierdzić, jak ostatecznie to wydarzenie wpłynie na jego drogę życiową. Poza tym wydarzeniem w
życiu Ignacego nie było istotnych i zarazem czysto przypadkowych wydarzeń.

Dariusz
(4.2.1.)

W życiu respondenta nie było nagłych zwrotów. Jedynym czysto przypadkowym wydarzeniem było
poznanie przez Dariusza obecnej partnerki. Stało się to dzięki temu, że mężczyzna zdecydował się na
zmianę pracy.

Juliusz
(4.2.2.)

W życiu Juliusza nie było znaczących, czysto losowych wydarzeń. Pomogły mu szczęśliwe zbiegi
okoliczności, ale były one związane zazwyczaj z tym, że mężczyzna posiada dość rozległą sieć znajomych.
Dzięki temu zasobowi kapitału społecznego udawało mu się znajdować pracę, poznawać nowych ludzi (w
tym swoją żonę), ukierunkowywać swoją drogę życiową według wzorców przetestowanych przez innych.

Jolanta
(4.4.1.)

Duży wpływ na drogę życiową Jolant miała jej fascynacja muzyczna – miała wpływ na dobór znajomych,
pracę oraz związki intymne. Trudno jednoznacznie powiedzieć jak się ona zaczęła, ale kobieta pamięta
sytuację, w której jej kuzyn włączył jej pewne nagranie. Być może zainteresowanie muzyką przyszłoby do
niej prędzej czy później inną drogą, ale dużo wskazuje, że wszystko zaczęło się właśnie od tej
przypadkowej sytuacji.
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Jagienka

Przypadkowym wydarzeniem w życiu Jagienki było poznanie męża. W czasie, gdy respondentka uczyła się
w liceum, jej rodzina przeprowadziła się. Okazało się, że na nowym osiedlu mieszka dziewczyna, która
chodzi do tej samej szkoły. Jagienka razem z nią jeździła codziennie autobusem. Nowa koleżanka poznała
ją ze swoim kolegą, a on z kolei ze swoim znajomym – przyszłym mężem respondentki. Początkiem ich
związku były więc wspólne podróżne autobusem. Drugie przypadkowe wydarzenie, które wpłynęło na
przebieg drogi życiowej respondentki, miało miejsce już po skończeniu przez nią studiów. Jagienka
znalazła ciekawe ogłoszenie o pracy i zgłosiła się na rozmowę kwalifikacyjną. Nie posiadała jednak
doświadczenia zawodowego, więc jej szanse na zdobycie posady nie były duże. Szczęśliwie, okazało się, że
w firmie tej pracowała już jej koleżanka z liceum – Jagienka spotkała ją właśnie w czasie rozmowy o pracę.
Wstawiennictwo znajomej pomogło jej w znalezieniu zatrudnienia.

Marcin

Marcin w wielu sferach swojego życia starał się realizować projekty pozwalające utrzymywać kontrolę nad
zachodzącymi w nich wydarzeniami. Wielokrotnie podkreślał jednak, że na przebieg ludzkich biografii
bardzo duży wpływ mają przypadkowe wydarzenia. Wskazywał tu między innymi na fakt, iż nie dostał się
na studia, które były jego pierwszym wyborem. Twierdził, że przypadkiem, który na tym zaważył było
trafienie na słabą nauczycielkę biologii w szkole średniej, która nie przygotowała go właściwie do
egzaminów wstępnych. Wybrany kierunek studiów był mimo to związany z jego zainteresowaniami.
Nawiązując do opisanych we wcześniejszych tabelach kluczowych zdarzeń oraz aktualizacji planów
życiowych należy wskazać, że te elementy jego drogi życiowej często bywały związane z przypadkami, np.
znalezienie pierwszej pracy po studiach, wypadek, poznanie żony. Również narodziny jego dziecka były w
pewnym stopniu przypadkiem. Marcin wspólnie z żoną planowali posiadać potomstwo, ale nie określali
dokładnego momentu powiększenia rodziny. Nastąpiło ono jednak w chwili, gdy małżeństwo mogło już
sobie pozwolić na dziecko – było ono więc „przypadkiem”, który wystąpił w kontrolowanych warunkach
ich ustabilizowanych biografii.

Daria

Daria nie dostała się na planowane studia. Było to w dużej mierze przypadkowe zdarzenie, które miało
bardzo duży wpływ na przebieg jej drogi życiowej. Gdyby nie porażka w sferze edukacji, respondentka nie
poznałaby w czasie nauki w studium pomaturalnym swojego obecnego męża. Wieloletni związek z tym
mężczyzną wpływał z kolei na kolejne kluczowe momenty jej biografii. Należy jednak przyznać, że Daria
była osobą w wysokim stopniu refleksyjną. Starała się utrzymywać kontrolę nad przebiegiem swojej drogi
życiowej. Dostosowywała jej rozwój do różnych przypadkowych wydarzeń. Przykładowo, decyzja o
wyjeździe do pracy zagranicą była odpowiedzią na przypadkową sekwencję zdarzeń – jej mąż stracił pracę
w kraju, byli zmuszenie do opuszczenia wynajmowanego mieszkania, a ona przebywała na urlopie
wychowawczym po urodzeniu pierwszego dziecka. Emigracja była więc poprzedzona kalkulacją
uwzgledniającą kontekst złożony z przypadkowych wydarzeń. Respondentka ma dwójkę planowanych
dzieci – decyzje dotyczące ich narodzin także były w podobny sposób kalkulowane. Dobrym przykładem są
tu zwłaszcza narodziny drugiego dziecka, o które Daria starała się bardzo długo. Duża różnica wieku
między starszym a młodszym dzieckiem jest dziełem przypadku – przyczyny kłopotów z donoszeniem
kolejnych ciąż nie zostały wykryte. Gdyby narodziny potomka zależały tylko od decyzji respondentki, ta
różnica byłaby o wiele mniejsza.

Marianna

Marianna była blisko związana ze swoją rodziną, w czasie przeprowadzania badania nadal mieszkała z
rodzicami. Jej życie w sferze publicznej było z kolei ukształtowane przez instytucje edukacyjne. Te dwa
czynniki powodowały, że jak sama twierdziła, jej „życie układało się automatycznie”, w pewnym sensie
przypadkowo. W opowieści o życiu dało się zidentyfikować konkretne przypadkowe wydarzenia, które
wpłynęły na przebieg biografii tej respondentki: niedostanie się na planowane studia oraz dołączenie do
poleconego przez znajomą osobę zespołu badawczego na uczelni wyższej.

Tabela 3.4. Model życia rodziców respondentów
Szymon
(4.4.2.)
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Rodzice wzięli ślub wkrótce po zakończeniu edukacji na poziomie średnim i zamieszkali samodzielnie za
granicą. Respondent ma siostry bliźniaczki, które są od niego 9 lat młodsze. Podział obowiązków w domu
był typowy, ale jednocześnie oboje rodzice pracowali. Przeprowadzka z powrotem do Polski nie była
szczęśliwa dla jego rodziców – doprowadziła do ich rozwodu (respondent był w jego momencie dorosłą
osobą). Życie Szymona przebiega inaczej – mimo 33 lat jest singlem, mieszka z ojcem. Planuje założyć
rodzinę, ale stanie się w bliżej nieokreślonej przyszłości – gdy unormuje swoją sytuację zawodową i
znajdzie kandydatkę na żonę.

Piotr
(4.4.3.)

Rodzice Piotra pobrali się wkrótce po zakończeniu edukacji. Oboje pracowali zawodowo, ale matka
dodatkowo zajmowała się domem. Mieszkali razem z jedną z babć, która pomagała w wychowywaniu
dwójki dzieci. Można powiedzieć, że Piotr powiela model życia rodziców. Podobnie jak ojciec, poślubił
dziewczynę mieszkającą w najbliższej okolicy. Nadal mieszka z rodzicami, którzy wspierają jego rodzinę na
co dzień. Ma dwójkę dzieci. Uważa, że nie należy „wszystkiego stawiać na głowie” i to kobieta powinna w
większym stopniu opiekować się dziećmi. W jego rodzinie podział obowiązków jest jednak bardziej
partnerski, stara się „pomagać” żonie.

Teresa
(4.3.1.)

Teresa pochodzi z rodziny wielodzietnej. Posiada czwórkę rodzeństwa. Między nią, a najmłodszym bratem
jest aż 11 lat różnicy. Oboje rodziców kobiety pracowało poza domem. Oprócz tego prowadzili też
niewielkie gospodarstwo rolne, w które dostarczało żywności na własne potrzeby. Teresa podkreśla, że w
jej rodzinie pochodzenia panowały i panują bardzo dobre stosunki. Od zawsze ma bardzo bliskie relacje z
rodzeństwem.

Halina
(4.1.4.)

Rodzina Haliny była bardzo tradycyjna. Jej rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Jej ojciec nie angażował
się w jakiekolwiek prace domowe. Także wychowanie dzieci było obowiązkiem matki. Halina pochodzi z
wielodzietnej rodziny – ma czwórkę rodzeństwa. Wszystkie dzieci były w podobnym wieku i Halina nie
miała doświadczenia w opiece nad nimi dopóki sama nie została matką. Ona i jej rodzeństwo od
najmłodszych lat byli bardzo zaangażowani w pracę w gospodarstwie. Kobieta nie otrzymywała wsparcia
od rodziców pozwalającego jej realizować jakiekolwiek ambicje. Najlepszym przykładem było to, że rodzice
nie pomogli jej w załatwieniu praktyk, dzięki którym mogłaby kształcić się w wymarzonym zawodzie.

Józef
(4.4.2.)

Józef określa swoich rodziców jako tradycyjnych i konserwatywnych. Wiele wydarzeń z jego życia może
wskazywać, że ocena taka jest uzasadniona. Jego rodzina bardzo przypomina klasyczną rodzinę nuklearną.
Józek był pierwszym dzieckiem w rodzinie, ale urodził się dopiero trzy lata po ślubie rodziców. Można
zatem powiedzieć, że był wyczekiwanym potomkiem. Mężczyzna docenia swoich rodziców, ale nie odbiera
pozytywnie ich konserwatyzmu. Nie nawiązał nigdy bliższej relacji z ojcem, z czego jest niezadowolony.
Wydaje się, że doświadczenia w tym względzie spowodowały, że wbrew preferencjom rodziców
zdecydował się na bardziej liberalny styl życia. Sekwencja wydarzeń składających się na jego drogę życiową
układa się zupełnie inaczej niż w przypadku jego rodziców. W momencie przeprowadzania wywiadów był
mężczyzną trzydziestokilkuletnim, od sześciu lat będącym w stałym związku, od trzech lat żonatym. Miał
już także pewną stabilizację życiową – małżeństwu udało się kupić mieszkanie na kredyt. Mimo to, był on
daleki od zostania ojcem. Nie planował powielać modelu życia rodziców.

Marian
(4.4.1.)

Ojciec respondenta pochodzi z miasteczka, w którym obecnie mieszkają. Jego matka przyjechała tu, by
uczyć się w szkole średniej. Rodzice Mariana poznali się zatem w stosunkowo młodym wieku. Są bardzo
religijnymi ludźmi, dlatego dość szybko się pobrali. Marian jest jedynakiem. Nie wie dlaczego jego rodzice
nie zdecydowali się na większą rodzinę. Generalnie jednak rodzina mężczyzny jest bardzo liczna. Oboje
jego rodziców pochodziło z rodzin wielodzietnych, ich bracia i siostry założyli własne rodziny. Marian i jego
rodzice zawsze starali się utrzymywać kontakty nawet z dalszą rodziną.

Zuzanna
(4.1.3.)

Oboje rodzice nie pochodzili z miejscowości, w której wychowała się Zuzanna. Jej ojciec pochodził z
terenów, które obecnie są w granicach Ukrainy. Mama Zuzanny przyjechała z kolei w te okolice za pracą.
Rodzice Zuzy pracowali zawodowo poza domem, ale dodatkowo prowadzili jeszcze gospodarstwo rolne, w
którym dużo obowiązków miały dzieci. Zuzanna uważa, że jej ojciec nie był dobrym rodzicem. Nadużywał
alkoholu i w domu pojawiała się przemoc. Doświadczenia z młodości wyrobiły w kobiecie przekonanie, że
jej własna rodzina powinna być zorganizowana w inny sposób. Dzieciństwo Zuzanny przebiegło w o wiele
skromniejszych warunkach niż ona sama stworzyła dla swojej córki. Jej rodzina nie była bardzo biedna, ale
na wszystko trzeba było ciężko pracować. Jej córka ma zapewnione o wiele dostatniejsze życie, może
podróżować, zwiedzać świat, uczyć się języków. W czasie pierwszego małżeństwa w domu Zuzanny nie
było podziału obowiązków, ona odpowiadała za wszystko. W jej obecny związku prace domowe są
wykonywane wspólnie.

Paulina
(6.2.2.)

Rodzice respondentki pochodzi ze wsi – przeprowadzili się do leżącego niedaleko od nich miasteczka po
ślubie. Oboje pracowali w miasteczku, zachowywali jednak związek z wiejskim życiem. Paulina nie była
dzieckiem planowanym i oczekiwanym. Wręcz przeciwnie, rodzice rozważali przeprowadzenie aborcji, o
czym dowiedziała się w czasie jednej z rodzinnych awantur. Rodzice nie chcieli powiększać rodziny,
ponieważ mieli już trójkę dzieci. Najstarsza siostra respondentki urodziła się 13 lat przed nią. Kobieta ma
jeszcze 2 braci: 11 i 5 lat starszego. W dzieciństwie odczuwała deficyt opieki ze strony rodziców. Czuła, że
jest pozostawiona sama sobie. Wspomina, że rodzice nigdy nie interesowali się tym, jak idzie jej w szkole,
nie pomagali w lekcjach. Respondentka stwierdziła, że gdyby dzisiaj tak zaniedbywała swoje dzieci, to
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prawdopodobnie interweniowałyby jakieś służby. W momencie narodzin Pauliny jej rodzice zbliżali się do
40-stki. W rodzinie i w społeczności lokalnej byli postrzegani jako „starzy”. Narodziny Pauliny
spowodowały, że wyróżniali się w społeczności, ale generalnie starali się dostosowywać do
obowiązujących w niej norm. Wyrazem tego był rak akceptacji dla nastoletniej ciąży Pauliny i wymuszenie
na niej małżeństwa. Rodzice respondentki zawsze dużo pracowali, rodzina respondentki nie była bogata.
Oboje rodziców pracowało poza domem. Ojciec oprócz pracy etatowej miał liczne dodatkowe zlecenia.
Matka po pracy wykonywała wszystkie obowiązki domowe. Dodatkowo rodzice Pauliny uprawiali ziemię,
którą odziedziczyli po jej dziadkach. Ojciec nadużywał alkoholu i stosował przemoc, ale w domu miał
niekwestionowany autorytet. Matka Pauliny nigdy mu się nie przeciwstawiła. Respondentka stara się
realizować inny model życia niż rodzice. Nie jest przywiązana do „tradycyjnych norm”. Rozstała się z
mężem, którego nazwała „drugim ojcem” – agresywnym, niezaangażowanym, nadużywającym alkoholu.
Podobnie jak rodzice, jest zaabsorbowana pracą zawodową, ale w zupełnie inny sposób buduje swoje
relacje z dziećmi. Stara się także realizować bardziej partnerski model relacji z drugim mężem. Nie do
końca jej się to jednak udaje – w jej domu mąż ma niewiele obowiązków. Ważne decyzje są jednak
negocjowane i podejmowane wspólnie, co jest dużą zmianą w stosunku do domu rodzinnego.
Marzena
(6.1.)

Respondentka od zawsze mieszka z rodzicami, ale ma z nimi nie najlepsze relacje. Problemem jest ich
wyznawana przez nich religia – wiara nakazuje im wykluczać osoby homoseksualne, takie jak Marzena.
Matka kobiety jest drugą żoną jej ojca. Marzena ma przyrodnią siostrę, która jest owocem jego pierwszego
związku. Nie mogła nawiązać z nią bliższych kontaktów, ponieważ nie życzyła sobie tego jej mama.
Przyrodnie siostry spotkały się jedynie kilka razy, przy okazji załatwiania spraw urzędowych. Matka
respondentki pochodzi z innego regionu Polski. Jej rodzice są ze sobą w bardzo niewielkim stopniu
spokrewnieni, dzięki czemu poznali się przez dalekiego członka rodziny. W momencie zapoznania ojciec
respondentki był żonaty. Warto zwrócić uwagę, że matka kobiety pochodzi z rodziny wielodzietnej – była 7
w kolejności dzieckiem. Sama ma tylko dwójkę dzieci, a więc wybrała zupełnie inny model rodziny niż
praktykowali to dziadkowie Marzeny. Pobierając się, rodzice przełamali tabu, jakim był w społeczności
lokalnej rozwód. Takie postępowanie było też niezgodne z zasadami wyznawanej przez nich religii (mimo
to oboje są wierzący i praktykujący). Oboje rodziców respondentki ma średnie wykształcenie. Jej ojciec ma
skończone technikum. Mama w młodości skończyła szkołę zawodową, ale po latach wróciła do nauki i
zdała maturę w liceum dla dorosłych. Wspominając dzieciństwo Marzena stwierdziła, że początek lat 90.
był dla jej rodziny trudnym okresem. W okolicy upadło wiele zakładów – wśród zwolnionych osób znalazł
się jej ojciec. Był on wtedy jedynym żywicielem rodziny, matka zajmowała się domem i dziećmi. Obecnie
kobieta wznowiła aktywność zawodową – poprawiła się sytuacja gospodarcza w regionie, a młodsza córka
uczęszcza do szkoły średniej i nie potrzebuje już tak wiele uwagi. Osłabieniu uległa w ich społeczności
także kontrola społeczna w zakresie norm określających podział pracy ze względu na płeć. Na życie jej
rodziców duży wpływ miały nakazy wyznawanej przez nich religii. Marzena ma na wiele spraw inne
poglądy niż rodzice. Odrzuciła wiarę oraz nie ukrywa swojej orientacji seksualnej. Jej postawa była
wyzwaniem dla społeczności lokalnej – kobieta twierdzi, że obecnie jest w niej akceptowana.

Paweł
(4.4.3.)

Rodzice Pawła różnili się pod wieloma względami. Jego mama pochodziła z ponad 200-tysięcznego miasta,
a jego ojciec ze wsi położonej kilkadziesiąt kilometrów od niego. To jednak tata był lepiej wykształcony.
Skończył studia rolnicze, podczas gdy mama respondenta nie posiadała nawet wykształcenia średniego. Ta
różnica w pochodzeniu miała wpływ na dalsze losy rodziny. Początkowo mieszkała ona w domu
udostępnionym przez krewnych na wsi. Pod naciskiem matki Pawła, jego rodzina przeniosła się do miasta.
Jego rodzice mieli trójkę dzieci. Paweł ma o 8 lat starszego brata i o 4 lata starszą siostrę. Rodzice
respondenta są po rozwodzie. Rozstanie nastąpiło, gdy Paweł miał ok. 18 lat. Respondent z dzieciństwa
pamięta wiele kłótni w domu. Jedna z osi sporów między rodzicami związana była z problemami
finansowymi. Droga życiowa Pawła przebiega inaczej niż w przypadku jego rodziców. Trudno przewidywać
kiedy uda mu się stworzyć stały związek. O ile na drogę życiową respondenta nie wpłynie jakaś
nieprzewidziana sytuacja, to małżeństwo i posiadanie dzieci są dla niego kwestią odległej przyszłości.

Karolina
(4.3.3.)

Jej rodzice długo byli narzeczeństwem i długo starali się o dziecko. Gdy w końcu Karolina się urodziła miała
starszych rodziców niż większość jej rówieśników. Po ślubie, rodzice respondentki mieszkali u jej dziadków,
do czasu, gdy udało im się zdobyć własne mieszkanie. Kobieta uważa, że była wyczekanym dzieckiem i że
jako jedynaczka była bardzo rozpieszczona. Wielokrotnie zwracała uwagę na to, że dzięki temu, że nie
miała rodzeństwa, rodzice mogli poświęcać jej więcej uwagi oraz więcej inwestować w jej edukację i
rozwój. Cały czas ma z nimi bardzo bliskie relacje, chociaż nie podziela wszystkich ich poglądów. Kobieta
jest np. areligijna i nie znosi konserwatywnych poglądów.
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Może wydawać się, że Karolina w pewien sposób powiela model życia rodziców. Podobnie jak oni,
pozostaje ze swoimi partnerem w narzeczeństwie przez długi okres czasu. To jednak pozorna różnica.
Respondentka ma realne, wspólne życie ze swoim partnerem, mimo iż nie ich związek nie jest
sformalizowany. Wieloletnie praktykowanie przez nich kohabitacji powoduje, że nie można uważać ich za
„narzeczonych”. Konkubenci nie mają ponadto sprecyzowanych planów odnośnie zawarcia małżeństwa i z
pewnością nie czekają na potomka. Trudno też wyobrazić sobie by mogli wspólnie mieszkać u rodziców
któregoś z nich. Po powrocie do rodzinnego miasta, partnerzy woleli rozdzielić się i powrócić osobno do
swoich rodziców, niż mieszkać z nimi pod jednym dachem.
Jerzy
(6.3.)

Rodzice Jerzego pochodzą z miasta w północnej Polsce. Po ślubie na początku lat 80. przenieśli się do
bardziej uprzemysłowionego regionu, w którym ojciec znalazł pracę. Ojciec respondenta skończył szkołę
zawodową i zawsze wykonywał zajęcia niewymagające wysokich kwalifikacji. Gdy Jerzy był nastolatkiem,
ojciec wyjeżdżał do pracy za granicą. Matka respondenta jest lepiej wykształcona, dzięki czemu pracowała
w młodości w instytucji państwowej. Zrezygnowała jednak z pracy po narodzinach młodszej siostry
Jerzego. To spowodowało, że była całkowicie uzależniona od męża. W domu respondenta były poważne
problemy z przemocą, którą stosował ojciec – mężczyzna nadużywał alkoholu. Jerzy opowiada, że jako
dziecko błagał matkę, żeby od niego odeszła. Ta jednak nie potrafiła się na to zdobyć, nie widziała
możliwości życia w pojedynkę i samodzielnego wychowywania dzieci. Respondent uważa, że jego matka
zmarnowała życie, jest obecnie kobietą zaniedbaną i nieszczęśliwą. Jerzy zawsze chciał żyć w inny sposób
niż jego rodzice. Żyje w pojedynkę i realizuje zupełnie inny model życia. Przyznał sam przed sobą, że jest
gejem. Chociaż miał możliwość ułożyć sobie życie z kobietą i założyć rodzinę, to nie chciał żyć w kłamstwie
udając „normalną” rodzinę – jego podejście różni się więc od podejścia jego rodziców. Nie rozmawiał z
nimi nigdy o swojej orientacji seksualnej, ale przypuszcza, że rodzice mogą podejrzewać, że jest gejem.

Ignacy
(3.5.3.)

Rodzice Ignacego stworzyli „tradycyjną” rolniczą rodzinę. Oboje pochodzili z nieodległych od siebie
miejscowości i w stosunkowo młodym wieku wzięli ślub. Oboje mieli także kilkoro rodzeństwa, z których
każde posiadało dzieci. Sami doczekali się trójki potomstwa. Zarówno Ignacy, jak i jego siostry nie podążają
drogą rodziców. Jedna z jego sióstr wyszła za mąż, ale jej związek był nieudany. Wyprowadziła się od męża
i wróciła do domu rodziców. Druga siostra jest singielką i mieszka z rodzicami. Także Ignacy długo zostawał
w rodzinnym domu. Wyprowadził się z niego wskutek konfliktu z rodzicami. Obecnie nie jest
zaangażowany w żaden związek. Urodziło mu się dziecko, w którego wychowanie nie zamierza się
angażować. Jego życie jest bardzo odległe od tzw. tradycyjnego modelu.

Dariusz
(4.2.1.)

Rodzice Dariusza są rolnikami. Mężczyzna nie chce jednak pójść w ich ślady. Uważa, że gospodarstwo rolne
to nie miejsce dla niego i deklaruje, że na pewno nie będzie go przejmował po rodzicach. Nie podoba mu
się praca rolnika, która nie dość, że jest wymagająca fizycznie, to dodatkowo wiąże się z brudem i
nieprzyjemnymi zapachami. Dariusz nie zamierza powielać także modelu życia osobistego rodziców. Co
prawda planuje w przyszłości ślub i posiadanie dzieci, ale uważa, że wcześniej powinien na próbę
zamieszkać ze swoją dziewczyną. Dopiero po okresie „testowym” podejmie decyzje odnośnie oświadczyn.
Można powiedzieć, że pomimo wiejskiego pochodzenia, Dariusz próbuje kopiować styl życia kojarzony z
miastem. Mężczyzna napotyka naciski, by przejąć spuściznę rodziców, ale jego aspiracje są ewidentnie
inne. Przykład tego respondenta pokazuje, że nie ma zasadniczych różnic pomiędzy planowaniem życia
pomiędzy osobami ze wsi i z miast. Różnice dotyczą głównie możliwości wybierania (liczby dostępnych
opcji wyboru). Porównując drogi życiowe respondenta i jego rodziców widać, że Dariusz opóźnia
rozpoczęcie samodzielnego życia. Mimo iż skończył edukację już kilka lat temu, nadal jest zależny od
swojej rodziny, a jego styl życia bardziej przypomina styl życia nastolatka niż dorosłego mężczyzny. Faktem
jednak jest, że praca, którą Darek wykonuje nie pozwala na usamodzielnienie się, np. zarabia zbyt mało,
żeby samodzielnie wynająć mieszkanie. Nie są to bariery, które przy pewnym wysiłku nie mogłyby być
przezwyciężone. Respondent nie wykazywał jednak dużej inicjatywy w tym zakresie.

Juliusz
(4.2.2.)

Juliusz ocenia swoje życie rodzinne jako burzliwe. Rodzice mieli różnych poziom wykształcenia i u niego
jest podobnie: to jego żona ma wykształcenie wyższe. Rodzice Juliusza nie mieszkają razem od dawna, ale
nie mają rozwodu ze względu na kwestie religijne. Mój respondent nie uważa się za religijną osobę, ale
ostatnio pod wpływem swojej żony zaczął chodzić do kościoła. Ślub Juliusza, inaczej niż w przypadku jego
rodziców, był poprzedzony aż 5-letnim okresem narzeczeństwa, w trakcie którego para miała epizody
wspólnego zamieszkiwania.
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Jolanta
(4.4.1.)

Jolanta od bardzo wielu lat nie miała kontaktu ze swoim biologicznym ojcem. Jej rodzice rozstali się, gdy
miała kilka lat. Rozstanie to jest tematem tabu i kobieta nie umie wyjaśnić jego przyczyn. Można
powiedzieć, że mama Jolanty powieliła pewien schemat, ponieważ także jej matka (babcia mojej
respondentki) była po rozwodzie. Jolanta wie, że kiedy jej matka była dzieckiem, w latach ’60 XX wieku,
oznaczało to spore trudności. Sama jednak nie wspomina by rozwód rodziców był powodował dla niej
trudności w funkcjonowaniu w społeczności lokalnej i grupie rówieśniczej. Może to świadczyć, o zmianie
społecznej. Osobą o wiele ważniejszą niż biologiczny ojciec jest dla Jolanty drugi mąż jej matki, który
zaangażował się w jej wychowanie. Respondentka była jedynaczką. Ma przyrodnią siostrę, córkę ojczyma,
ale ta nie utrzymuje ani ze swoim ojcem, ani z Jolantą żadnych kontaktów.

Jagienka

Oboje rodziców respondentki pochodziło ze średniego miasta, w którym mieszkają do dzisiaj. Poznali się
przez wspólnych znajomych i dość szybko zdecydowali się na ślub. Byli wówczas jeszcze bardzo młodymi
ludźmi - matka Jagienki urodziła pierwsze dziecko, gdy miała 21 lat. Stworzyli niewielką rodzinę – łącznie z
Jagienką mieli dwójkę dzieci. Rodzice mieli wykształcenie średnie. Tata i mama zawsze pracowali poza
domem. W wychowanie Jagienki i jej siostry była bardzo zaangażowana babcia. Ogólnie można
powiedzieć, że rodzicom respondentki bardzo pomagały dobre relacje z rodziną, która, co również ważne,
mieszkała blisko nich. Rodzice respondentki mają konserwatywne poglądy na życie rodzinne, co zaważyło
na drodze życiowej Jagienki. Kobieta musiała wziąć ślub w młodym wieku, ponieważ niewyobrażalne było,
by mogła zamieszkać ze swoim ukochanym bez formalizowania związku. Jej droga życia była więc
kształtowana pod naciskiem poglądów rodziców. Kobieta skopiowała ich model życia. Podobnie, jak
dziadkowie Jagienki, tak i jej rodzice ciągle są zaangażowani w życie swoich dzieci i wnuków.

Marcin

Rodzice Marcina poznali się przypadkiem. Między matką a ojcem Marcina jest wiele podobieństw. Oboje
są osobami bardzo religijnymi, ale ich związek szybko zaowocował ciążą, której skutkiem był ślub. Rodzice
respondenta byli jedynakami. Wywodzili się z podobnych kręgów społecznych, ale pochodzili z innych
miast. Oboje posiadają wyższe wykształcenie. W momencie narodzin Marcina jego ojciec nie miał jeszcze
ukończonych studiów. Z tego względu małżeństwo z dzieckiem zamieszkało początkowo w jego rodzinnym
mieście. Niedługo po zakończeniu edukacji ojca respondenta, rodzina przeniosła się do miasta jego matki,
w którym odziedziczyli po dziadkach mieszkanie. Ojciec Marcina posiada dobry zawód - od ponad 30 lat
pracuje w tym samym miejscu, co należy uznać za sytuację niezwykłą. Matka respondenta miała przerwę
w pracy związaną z wychowaniem dzieci (Marcin miał dwójkę młodszego rodzeństwa). Jej kariera
zawodowa nabrała rozpędu dopiero gdy dzieci stały się bardziej samodzielne. Sposób życia Marcina nie
różni się drastycznie od stylu życia rodziców, którzy stworzyli inteligencką rodzinę. Najważniejsza różnica
pomiędzy drogami życiowymi dwóch pokoleń związana jest z wiekiem założenia rodziny – Marcin podszedł
to tego tematu w sposób bardziej refleksyjny. Zarówno ślub, jak i narodziny dziecka były w jego przypadku
poprzedzone planowaniem i analizą ryzyka. Dodatkowo pozwolił sobie na wiele lat eksperymentów,
związków na próbę, pomieszkiwał z kilkoma kobietami.

Daria

Zarówno mama, jak i tata Darii pochodzą z wielkiego miasta. Rodzice respondentki poznali się w pracy –
pracowali w jednym przedsiębiorstwie. Owocem ich związku były narodziny Darii. Jej rodzice wzięli ślub
dopiero po jej narodzinach, co było posunięciem dość niezwykłym w tamtych czasach. Matka
respondentki w momencie jej urodzenia miała 26 lat, a więc więcej niż matki większości moich
respondentów w chwili rodzenia pierwszego dziecka. Czynnikiem destabilizującym drogi życiowe rodziców
Darii były problemy z pracą. Indywidualizacja bardzo wyraźnie wpłynęła na ich biografie, co potwierdza
prawdziwość twierdzenia, że obecnie obserwowane przemiany nowoczesności są zakorzenione w
zjawiskach, które ujawniały się już od lat 80. XX wieku. Przebieg drogi życiowej Darii jest w kilku miejscach
podobny do historii jej rodziców. Podobnie jak oni, wzięła ślub kościelny dopiero po narodzinach dziecka,
chociaż respondentka zastrzegała, że przyczyny takiego posunięcia były różne. Daria ze swoim mężem
często przeprowadzała się, co było związane zarówno z życiem zawodowym, jak i z problemami
mieszkaniowymi. Podobnie jak rodzice ma dwójkę dzieci i podobnie jak oni uważa się za osobę religijną.
Matka respondentki była aktywna zawodowo, korzystała z urlopów macierzyńskich i wychowawczych –
tak samo, jak Daria. Podział obowiązków w domu jej rodziców był bardziej sprawiedliwy niż w przypadku
większości innych respondentów. Także ten element modelu życia swoich rodzicieli Daria powtórzyła we
własnym gospodarstwie domowym. Porównanie jej drogi życiowej z biografiami rodziców dostarcza
informacji na temat elementów ciągłości w nowoczesności.

Marianna

Rodzice Marianny pochodzili z okolic wielkiego miasta. Poznali się, gdy jej mama była bliska ukończenia
studiów. Bardzo szybko zdecydowali się na ślub. Marianna nie umiała w pełni wytłumaczyć ich decyzji, ale
z pewnością wpływ na nią miał fakt, że jej matka kończąc studia chciała rozpocząć samodzielne życie. W

314

tamtych czasach trudno było sobie wyobrazić, że para zamieszka bez ślubu, co z pewnością przyspieszyło
decyzję. Respondentka miała o 5 lat starszego brata, który urodził się długo po ślubie. Jej rodzice mieszkali
z dziadkami od strony ojca. Także inni członkowie rodziny ciągle mieszkali w pobliżu, co wpływało na
przebieg ich dróg życiowych. Marianna zwróciła także uwagę na fakt, że jej ojciec prowadził rodzinną
firmę. Uważała, że to od najmłodszych lat uczyło ją samodzielności i aktywności.

Tabela 3.5. Zamykanie projektów życiowych (osiąganie celów szczegółowych)
a rodzicielstwo
Szymon
(4.4.2.)

Zamykanie projektów utrudnia respondentowi niepełnosprawność. Z drugiej strony posiada on jednak
wykształcenie i doświadczenie zawodowe, co daje nadzieję na znalezienie pracy. Respondent ma pomysły
w tym zakresie związane z prowadzeniem wspólnie z ojcem działalności gospodarczej. Niemniej jednak na
razie nie wyszedł poza fazę planowania. Z opowieści jednoznacznie wynika, że utrudnia mu to podjęcie
działań związanych z bardziej dalekosiężnym celem – założeniem rodziny. Myśli o dwójce dzieci, ale
uważa, że do tematu wróci jak ustabilizuje się jego ogólna sytuacja życiowa.

Piotr
(4.4.3.)

U progu dorosłości otworzył jednocześnie 3 projekty: studia, pracę i związek z obecną żoną. Sfery te silnie
kolidowały ze sobą. Porzucenie studiów pozwoliło na zdobycie ciekawej pracy, która z kolei umożliwiła
małżeństwo. Ślub nazwał „zamknięciem pewnego etapu”.
Co ciekawe, rozważa w przyszłości wyjazd za granicę do pracy. Ale w tej chwili najważniejszym projektem
jest wychowanie dzieci. Decyzje odnośnie wyjazdu podejmie, gdy będą one „odchowane”.

Teresa
(4.3.1.)

Teresa urodziła pierwsze dziecko w wieku 19 lat. Zamknęła wówczas dwa projekty życiowe: edukację oraz
poszukiwanie partnera życiowego. W pozostałych sferach jej życia przez długi czas panowała niestabilność.
Jeśli chodzi o pracę, to można powiedzieć, że ta niestabilność trwała jeszcze w momencie wywiadu. Miała
wówczas od kilku lat stałe zatrudnienie, ale trudno było uznać jej pracę za satysfakcjonującą. Teresa
wielokrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. W momencie przeprowadzania wywiadu mieszkali już z
mężem we własnym domu, który jednak nadal nie był w pełni wykończony. Kobieta raczej nie prowadzi
życia towarzyskiego. Z jednej strony wynika to z jej preferencji – woli spędzać czas z rodziną. Z drugiej
strony, nie ma na to czasu i sił, które pochłaniają jej praca i obowiązki domowe.

Halina
(4.1.4.)

Żadna z trzech ciąż Haliny nie była planowana. Miało to znaczenie zwłaszcza w przypadku narodzin
pierwszego dziecka. Kobieta miała wówczas 19 lat, mieszkała z rodzicami i nie miała stałego partnera. Na
dwie kolejne ciąże mogła w pewien sposób „pozwolić” sobie. Mieszkała już wówczas ze swoim przyszłym
mężem. Poszukiwanie partnera życiowego było jej ważnym projektem życiowym. Pomimo iż była matką
samodzielnie wychowującą dziecko, to nigdy nie zarzuciła marzenia o posiadaniu typowej rodziny.

Józef
(4.4.2.)

Józef wiele razy aktualizował swoje plany życiowe. Udało mu się jednak dużo w życiu osiągnąć: skończył
studia, jest żonaty, spłaca własne mieszkanie, mimo stosunkowo młodego wieku dysponuje
doświadczeniem zawodowym. Mężczyzna ma poczucie, że nie osiągnął potrzebnej do założenia rodziny
stabilizacji życiowej. Doskwierają mu przede wszystkim niskie zarobki. Jego żona rozwija własną firmę, która
nie przynosi jednak zysków. Bez pomocy osób trzecich para nie byłaby w stanie utrzymać się. Małżeństwo
uzależnia realizację planów prokreacyjnych od zapewnienia sobie stabilnych dochodów. Dodatkową kwestią
jest także osiągnięcie odpowiedniego poziomu dojrzałości do odgrywania roli rodzica. Józef nie jest
przekonany, że jest w tym momencie na to gotowy.

Marian
(4.4.1.)

Droga życiowa Mariana jest specyficzna, ponieważ w odróżnieniu od większości innych respondentów nie
otwiera on licznych projektów życiowych. Edukację zakończył na etapie szkoły średniej, po której
rozpoczął się okres niestabilnego zatrudnienia w różnych miejscach, zazwyczaj w formie stażu. Można
zatem powiedzieć, że Marian jest w trakcie poszukiwania stabilnego zatrudnienia. Trudno jednak wskazać
konkretne działania, które podejmuje by zakończyć ten projekt, raczej biernie poddaje się temu, co dzieje
się na lokalnym rynku pracy. Założenie rodziny wymagałoby od niego uruchomienia kolejnych projektów.

Zuzanna
(4.1.3.)

Rodzicielstwo Zuzanny nie było uzależnione od innych projektów, ponieważ jej ciąża nie była planowana.
To raczej inne projekty życiowe musiały zostać dostosowane do obowiązków macierzyńskich. Będąc
nastoletnią matką kobiecie udało się skończyć studia i zdobyć odpowiedzialną pracę. Wymagało to jednak
dużo wysiłku, co jest jednym z powodów, dla którego Zuzanna nie zdecydowała się na kolejne dzieci.
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Należy dodać, że kobiecie nie udałoby się z sukcesem godzić rodzicielstwa z innymi projektami życiowymi,
gdyby nie wsparcie rodziny.
Paulina
(6.2.2.)

W momencie zawierania drugiego małżeństwa Paulina miała już dziecko z pierwszego związku. Pierwsza,
przypadkowa ciąża spowodowała, że bardziej refleksyjnie zaczęła podchodzić do kwestii związanych z
prokreacją. Nie widziała możliwości posiadania kolejnych dzieci i podobnie myślał jej drugi mąż. Przez
pierwsze lata małżeństwa mieszkała z nim u swoich rodziców, z którymi nie miała najlepszych relacji.
Czuła, że jej rodzina nie ma prawdziwego „domu”. To zmieniło się, gdy małżeństwo przeniosło się do jej
teściów. Po roku mieszkania u nich Paulina postanowiła rozpocząć starania o drugie dziecko. Namówiła do
tego męża i dość szybko udało się jej zajść w ciążę. W przypadku tej respondentki występuje ewidentny
związek pomiędzy projektem życiowym („znaleźć docelowe miejsce zamieszkania, mieć dom”) a
pozytywną decyzją prokreacyjną. Przeprowadzka wpłynęła także pozytywnie na jej życie zawodowe oraz
dała możliwości samorozwoju. Wpływ przeprowadzki na drogę życiową Pauliny był zatem bardzo silny.
Dzięki niemu narodziny drugiego dziecka nie zamknęły jej możliwości podejmowania nowych projektów
życiowych. Powiększenie rodziny było właśnie jednym z projektów, które mogła dzięki przenosinom
otworzyć.

Marzena
(6.1.)

Marzena nie chce mieć dzieci. Gdyby miała się na to decydować, to w grę wchodziłaby jedynie adopcja.
Nie wyobraża sobie, żeby jako lesbijka miała rodzić dziecko jakiegoś mężczyzny. Na adopcję się jednak nie
zdecyduje, ponieważ uważa, że dziecko wychowywane przez lesbijki miałoby trudne warunki rozwoju.
Droga życiowa Marzeny jest specyficzna – nie wyznacza ona sobie konkretnych celów szczegółowych do
osiągnięcia. Trudno w jej przypadku mówić o konkretnych rozpoczętych bądź zakończonych projektach
życiowych. Istnieje szansa, że wyznaczenie sobie przez nią pewnych priorytetów (np. rezygnacja z
romansów, zainwestowanie w stały związek, wyprowadzka od rodziców, rozpoczęcie prawdziwej kariery
zawodowej) doprowadziłoby do zmiany zdania w sprawie prokreacji. Obecnie w jej życiu panuje chaos i
nie można mieć pewności, że podjęta przez nią decyzja prokreacyjna jest ostateczna.

Paweł
(4.4.3)

Paweł nie formułuje konkretnych planów życiowych, dlatego trudno wyróżnić w jego życiu projekty do
zrealizowania. Mężczyzna uważa, że zapewne w przyszłości będzie posiadał dzieci. Wcześniej musi jednak
zdecydować w jakim kierunku powinna rozwijać się jego droga życiowa. Cały czas myśli o życiu pełnym
przygód, np. poświęconemu podróżowaniu lub muzyce. Z drugiej strony, wie, że taki sposób życia
uniemożliwiłby mu założenie rodziny. Projektem, który należy zamknąć przed realizacją decyzji
prokreacyjnej jest zatem w jego przypadku wybór konkretnej drogi życiowej i podążanie bądź rezygnacja z
młodzieńczych marzeń. Inną kwestią, jest wybór miejsca zamieszkania – Paweł cały czas rozważa
opuszczenie rodzinnego miasta. Realizacja planów prokreacyjnych nie będzie oczywiście możliwa bez
znalezienia partnerki. Obecnie Paweł ma stabilną sytuację zawodową, ale nie jest pewny czy chce dłużej
pracować w obecnej firmie. Mężczyzna mieszka w domu po rodzicach, zatem w tej sferze nie miał
potrzeby otwierania projektu życiowego.

Karolina
(4.3.3.)

W przypadku tej respondentki bardzo widoczne było myślenie w kategoriach zamykania projektów.
Najlepszym przykładem tego jest jej przeprowadzka do większego miasta. Z powodu kłopotów
finansowych respondentka nie mogła zrealizować tego marzenia bezpośrednio po maturze. Gdy
przenosiny stały się możliwe, Karolina postanowiła ją odłożyć do zakończenia rozpoczętego w
międzyczasie projektu – studiów w rodzinnym mieście. Kobiecie udało zakończyć się wiele projektów
związanych z edukacją. Posiadała także stałego partnera oraz wspólne z nim, własne mieszkanie. W
momencie przeprowadzania wywiadu nie było jasne, w jakim kierunku pójdzie jej projekt związany z pracą
zawodową. Nie miała określonego w nim realnego celu. Należy też zwrócić uwagę, że w przypadku tej
respondentki edukacja była nie jednym projektem, ale szeregiem mniejszych zadań. Trudno przesądzić, że
jej pęd do samorozwoju nie pchnie jej w kierunku otwarcia kolejnych sub-projektów związanych z
edukacją. Sfera pracy oraz sfera samodoskonalenia-edukacji powoduje, że jej życie jest niestabilne i
faktycznie nie ma w nim miejsca na otwarcie planu „prokreacja”.

Jerzy
(6.3.)

Jerzy jest respondentem, który wykazywał się dużą niekonsekwencją w realizacji swoich życiowych
projektów. Respondent twierdzi, że obecnie doszedł do momentu, w którym jego życie wygląda tak, jak
powinno: mieszka sam, nie zamierza angażować się w żadne związki i nie planuje zakładać rodziny. Z
drugiej strony, w jego życiu są niezakończone projekty. Jerzy wynajmuje mieszkanie, ale nie wie, w jaki
sposób mógłby doprowadzić do zakupu własnego. Mężczyzna ma pracę, którą lubi, ale zarabia w niej
mało. Myśli o założeniu firmy, ale na razie nie podjął w tym kierunku żadnych kroków. Trudno przesądzać
także, że życie w pojedynkę będzie rzeczywiście jego ostatecznym zamierzeniem. Jerzy zrobił krok w

316

kierunku zmiany tego stanu rzeczy: przyznał sam przed sobą, że jest gejem. Pogodzenie się ze swoją
orientacją seksualną jest zakończeniem ważnego procesu w jego życiu.
Ignacy
(3.5.3.)

Ignacemu niedawno narodziło się dziecko będące owocem przelotnej znajomości. Jego plan życiowy
zakłada znalezienie kobiety, z którą będzie mógł wziąć ślub i doczekać się trójki dzieci. W jego życiu jest
jednak wiele niezamkniętych projektów: mężczyzna nie ma stałego miejsca zamieszkania ani pracy
pozwalającej na ustabilizowanie życia. Jest skonfliktowany z dużą częścią swojej rodziny. Narodziny
dziecka trudno określić jako projekt życiowy, ale wydarzenie to otwiera nowy wymiar w biografii Ignacego,
który tworzy kolejną barierę w realizacji jego planów życiowych.

Dariusz
(4.2.1.)

Planem życiowym Dariusza jest zawarcie związku małżeńskiego i posiadanie dwójki dzieci. Mężczyzna ma
dość dokładnie przemyślane poszczególne kroki, które powinny go doprowadzić do realizacji tego
zamierzenia. Po pierwsze, chce wyjechać do pracy za granicą, żeby uzbierać pieniądze na wynajęcie
mieszkania. Pozwoli mu to wreszcie na wyprowadzkę od rodziców. Dariusz chce zamieszkać wspólnie ze
swoją obecną dziewczyną. Z jednej strony pozwoli to rozdzielić opłaty na dwie osoby – respondent nie
wyobrażał sobie, że jego wybranka nie dokładałaby się do wspólnego budżetu. Z drugiej strony, Darek
uważa, że przed podjęciem decyzji o ślubie należy zamieszkać razem „na próbę”. Analiza jego opowieści o
życiu pozwala także stwierdzić, że widać u niego pewien problem w przejściu od planowania do realizacji
planów. Nie ulega wątpliwości, że bez bardziej zdecydowanych działań niemożliwe będzie pozamykanie
projektów, które powinny zostać zrealizowane przed podjęciem przez Dariusza decyzji o rozpoczęciu
starań o dzieci.

Juliusz
(4.2.2.)

Droga życiowa Juliusza jest najmocniejszym przykładem (spośród zebranych opowieści o życiu) tego, w jaki
sposób zamykanie wcześniejszych projektów życiowych sprzyja prokreacji. Juliusz bardzo wcześnie, jeszcze
w liceum, związał się ze swoją obecną żoną. Od tego czasu ich biografie były silnie splecione i różne ich
projekty życiowe można traktować w jakimś stopniu jako wspólne. Juliusz zakończył edukację po
pierwszym semestrze studiów, ale jego żona dużo zainwestowała w naukę – studiowała w dwóch
miastach, była także na wymianie zagranicznej. Juliusz w tym czasie zmieniał miejsca zatrudnienia i
miejsca zamieszkania. Kolejnym ważnym projektem pary był ślub, który udało im się wziąć 5 lat po
zaręczynach. Zamknięcie tego projektu spowodowało przyspieszenie wydarzeń. W ciągu 1,5 roku udało im
się kupić wspólne mieszkanie, podjęli decyzję o zainwestowaniu w edukację Juliusza, dzięki czemu znalazł
perspektywiczną pracę, a w międzyczasie na świat przyszło ich pierwsze dziecko.

Jolanta
(4.4.1.)

Jolanta jest bezdzietna. Nie rozpoczyna jednak „projektu dziecko”, ponieważ nie uważa, że do
macierzyństwa należy dążyć za wszelką cenę. Analiza jej drogi życiowej wskazuje ponadto, że kobieta
prowadzi inne projekty życiowe, które nie są zamknięte. Zakończenie przez nią edukacji nie przeszło
automatycznie w odnalezienie się na rynku pracy. Jolanta cały czas nie podjęła decyzji o tym, w jakim
kierunku powinna zmierzać jej kariera zawodowa. Mieszka sama w dużym mieszkaniu, ale problemy z
pracą mogą powodować trudności w jego utrzymaniu. Kobieta nie wyklucza w przyszłości kolejnych
związków, ale zarazem nie poszukuje „partnera” na całe życie. Jak sama przyznaje, gdyby w obecnej
sytuacji została matką, to musiałoby by być efektem przypadku, którego wystąpienie jest bardzo mało
prawdopodobne.

Jagienka

Droga życiowa Jagienki jest modelowym przykładem powiązań między zamykaniem projektów życiowych
a prokreacją. Kobieta wzięła ślub w stosunkowo młodym wieku – miała wówczas 24 lata. Wspólnie z
mężem zdecydowali jednak, że nie chcą szybko powiększać rodziny. Nie zależało im też na „robieniu
kariery”. Chodziło o ustabilizowanie swojego życia (Jagienka użyła sformułowania „ustatkowanie się”).
Stabilizacja oznaczała przede wszystkim zdobycie doświadczenia zawodowego, znalezienie stałej pracy,
zapewnienie sobie stabilnego źródła dochodów. Jagienka stwierdziła, że ze względu na wcześniej zawarty
ślub, para nie musiała się z tym spieszyć. Udało im się to jednak stosunkowo szybko – pozytywną decyzję
prokreacyjną podjęli po 3 latach małżeństwa, ich pierwsze i jedyne dziecko urodziło się 4 lata po ślubie.
Szybkie zamykanie projektów związanych ze stabilizacją drogi życiowej było możliwie dzięki wsparciu
rodziców małżeństwa – otrzymywało ono pomoc finansową, darmowe miejsce zamieszkania, pomocne
były także znajomości członków rodziny.

Marcin

W przypadku tego respondenta analiza procesów podejmowania strategicznych decyzji życiowych nie
nastręczyła trudności. Jest on osobą bardzo refleksyjną i w czasie wywiadu szeroko opisywał okoliczności
dokonywania kluczowych dla przebiegu drogi życiowej wyborów. Ślub i zakup mieszkania były przez niego
świadomie traktowane jako projekty. Zbierał informacje na temat doświadczeń znajomych osób, które już
przeszły przez te wydarzenia, by móc przeprowadzić bardziej trafną analizę ryzyka. Jej wyniki przekonały
go do zrealizowania tych zamierzeń. Uprzednio miał już zrealizowany projekt życiowy związany z pracą
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zawodową – w momencie ślubu i zakupu mieszkania posiadał już stabilne zatrudnienie. Można zatem
powiedzieć, że w chwili narodzin dziecka jego biografia była ustabilizowana. Mężczyzna twierdził, że
dziecko pojawiło się w sposób „spontaniczny”. Oboje z żoną wiedzieli, że chcą posiadać dzieci, ale nie
wybrali określonego momentu na realizację tego planu. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie ze względu
na wcześniejsze ustabilizowanie swoich dróg życiowych, para mogła pozwolić sobie na „spontaniczność” w
tym zakresie.
Daria

Realizowanie zamierzeń w różnych sferach życia miało decydujący wpływ na podejmowane przez Darię
decyzje prokreacyjne. Jak sama przyznała, czekała z dzieckiem do czasu znalezienia stabilnej pracy. Kobieta
zaczęła pracować jeszcze na studiach. Pozytywną decyzję prokreacyjną podjęła jednak dopiero, gdy
otrzymała umowę na czas nieokreślony. Decyzja o poczęciu pierwszego dziecka przypieczętowała także jej
związek z mężem. Wcześniej para wzięła ślub cywilny, ale był on motywowany pragmatycznie.
Formalizacja związku miała ułatwić im poszukiwanie mieszkania. Narodziny dziecka zaowocowały decyzją
o ślubie kościelnym, który Daria nazwała „właściwym związaniem się ze sobą”. Pierwsza pozytywna
decyzja prokreacyjna wpisuje się więc w szereg wyborów i aktualizacji planów życiowych, które miały
doprowadzić do ostatecznego ustabilizowania biografii respondentki. Decyzja o drugim dziecku została
podjęta w innych warunkach. Droga życiowa Darii była już wówczas bardzo stabilna. Posiadała stałą pracę
umożliwiającą łączenie roli zawodowej z rodzicielską, była w udanym małżeństwie, skończył się okres
problemów z pracą jej męża. Narodziny drugiego dziecka były po prostu realizację wcześniejszych
zamierzeń, które mogły zostać urzeczywistnione dzięki zamknięciu projektów w różnych wymiarach drogi
życiowej respondentki. Przypadek tej respondentki uczy także, że w przypadku prokreacji nie wszystko
można zaplanować. Daria ze względu na problemy z donoszeniem ciąży o nie do końca ustalonych
przyczynach musiała przez wiele lat starać się o drugiego potomka.

Marianna

Marianna była pewna, że chce wyjść za mąż i posiadać dzieci. Sprzyjał temu fakt, że żyła w dużej rodzinie,
której członkowie byli blisko ze sobą związani i wspierali się. Realizacja tego planu była jednak uzależniona
od zamknięcia kluczowego projektu życiowego – znalezienia odpowiedniego partnera. Respondentka
przyznawała, że jej wcześniejsze znajomości z mężczyznami nie przeradzały się w przyszłościowe związki.
Ważnym projektem życiowym dla niej była także kariera zawodowa. Kobieta była pewna, że przyszłe
macierzyństwo będzie łączyła z pracą. W momencie przeprowadzania wywiadu dostrzegała jednak, że
praca zawodowa pochłania jej bardzo dużo czasu. Wiedziała, że uruchomienie projektu „dziecko” będzie
wymagało znalezienia rozwiązania tego problemu.

Tabela 3.6. Poszukiwanie partnerów życiowych
Szymon
(4.4.2.)

Jako młoda osoba był w kilkuletnim związku. Kontakty z płcią przeciwną ułatwiało mieszkanie poza
domem (szkoła z internatem, potem mieszkanie chronione). Obecnie jest zaangażowany w pewną
znajomość, ale nie traktuje jej poważnie. Poszukuje stałej, „docelowej” partnerki – musi spełniać ona
wymagania, których nie spełnia obecna przyjaciółka.

Piotr
(4.4.3.)

W młodości spotykał się z różnymi dziewczynami. Będąc w szkole średniej związał się z koleżanką z klasy,
która kilka lat później została jego żoną. Sam podkreśla, że szybkie znalezienie odpowiedniej kandydatki na
żonę miało wpływ na inne sfery jego życia – umożliwiło wczesne oświadczyny i rozpoczęcie dorosłego
życia.

Teresa
(4.3.1.)

Bardzo duży wpływ na drogę życiową Teresy miało to, że bardzo szybko znalazła mężczyznę swojego życia.
Jak sama przyznaje nie miała wielkich wymagań. Wygląd nie był dla niej istotny. Pochodziła z biednej
rodziny, więc nie zwracała także uwagi na zamożność swojego wybranka. Najważniejsze było to, żeby
partner miał odpowiednie podejście do życia umożliwiające założenie rodziny. Ze swoim mężem poznała
się już w dzieciństwie. Przed ślubem ich w związku zaledwie przez rok. W momencie zaślubin kobieta była
w drugim miesiącu ciąży. Być może przyspieszyło to nieco decyzję o ślubie, ale Teresa niechętnie o tym
mówiła. Stała na stanowisku, że para i tak planowała ślub i wspólną przyszłość. Nie ulega wątpliwości, że
respondentce udało się zrealizować jej nadrzędny plan życiowy związany z założeniem rodziny. Udane
małżeństwo bardzo ustabilizowało jej drogę życiową i w zasadzie ją zdefiniowało. Mimo że życie rodzinne
jest dla kobiety bardzo ważne, to nie można powiedzieć, że dominuje ono charakter jej drogi życiowej.
Największy wpływ na jej codzienność ma nie obcowanie z najbliższymi, a praca zawodowa.

Halina
(4.1.4.)

Życie uczuciowe Haliny było bardzo burzliwe. W młodości zaangażowała się ona w nietypową,
utrzymywaną w tajemnicy relację, którą trudno utożsamiać z normalnym związkiem. Jej efektem były
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narodziny pierwszego dziecka. Halina nie mogła jednak ułożyć sobie życia z jego ojcem. Nie zarzuciła
jednak marzenia o posiadaniu typowej rodziny. Kilka lat później, dzięki wspólnym znajomym poznała
mężczyznę swojego życia. Szybko zamieszkała z nim i stworzyli nieformalnym związek, w którym narodziła
się kolejna dwójka jej dzieci. Nie odczuwali presji na formalizowanie swojej relacji. Znaczenie mógł tu mieć
fakt, że Halina pobierała zasiłki dla kobiet samodzielnie wychowujących dzieci. Ostatecznie kobieta
poślubiła swojego partnera, co miało związek z kilkoma innymi wydarzeniami w jej życiu. Jednym z nich
mogła być zmiana przepisów, która pozbawiła ją wspomnianych powyżej dochodów. Niezależnie od wątku
formalizowania związku, należy stwierdzić, że stała relacja wpłynęła stabilizująco na drogę życiową Haliny.
Jej życie rodzinne pełne jest problemów i trudnych sytuacji, ale związek zakotwiczył jej biografię i od
momentu jego rozpoczęcia zmierza ona w jasno wytyczonym kierunku. Rodzina nuklearna na pewno jest
punktem odniesienia dla jej życia rodzinnego (pomimo iż w odróżnieniu od męża pracuje zawodowo poza
domem, ma dziecko z innym partnerem oraz przez lata żyła w konkubinacie).
Józef
(4.4.2.)

Józef poznał swoją żonę w dość przypadkowy sposób w czasie festiwalu muzycznego. Był wówczas krótko
po zakończeniu swojego wcześniejszego związku i nie był nastawiony na szybkie rozpoczynanie kolejnej.
Nowo poznana kobieta wydała mu się jednak bardzo interesująca, przede wszystkim ze względu na cechy
charakteru. Znajomość bardzo szybko przerodziła się w stały związek. Po kilku miesiącach para
zdecydowała się na wspólne mieszkanie. Należy zwrócić uwagę na ważny motyw. W narracji Józefa nie
pojawia się motyw poszukiwania „żony” czy „matki dla jego dzieci”. Chodzi tu cały czas o poszukiwanie
partnerki. Ma to znaczenie w kontekście decyzji prokreacyjnych. Tego typu zmiana narracji, obrazująca
przemiany norm dotyczących życia w związkach był widoczny także w innych zebranych opowieściach.

Marian
(4.4.1.)

Marian planuje w przyszłości założyć rodzinę. Do tej pory spotykał się z kilkoma dziewczynami, jednak za
każdym razem okazywało się, że one nie traktowały tej znajomości podobnie jak on. Obecnie nie szuka
partnerki. Uważa, że nie należy szukać miłości, która powinna sama przyjść.

Zuzanna
(4.1.3.)

Pierwsze małżeństwo Zuzanny nie było poprzedzone długimi poszukiwaniami partnera. Poślubiła ona
mężczyznę, z którym spotykała się w liceum i przypadkowo zaszła w ciążę. Wczesne małżeństwo
spowodowało, że Zuza nie miała wielu partnerów. Po 10 latach małżeństwa rozstała się z mężem.
Niedługo po tym poznała mężczyznę, z którym obecnie żyje w związku partnerskim. Ich spotkanie było w
zasadzie przypadkowe, kobieta z dużą rezerwą odnosiła się do bliższych relacji ze względu na trudne
doświadczenia z małżeństwa. Okazało się jednak, że dużo ją łączy z nowym partnerem. Szczególnie
podkreśla to, że spędzają razem czas wolny oraz wspólnie wykonują prace w gospodarstwie domowym.
Właśnie rozpoczęli budowę wspólnego domu. Zuzanna nie planuje jednak formalizować związku,
ponieważ ma w pamięci problemy z okresu pierwszego małżeństwa.

Paulina
(6.2.2.)

Paulina wyszła za mąż jako nastolatka. Od początku czuła, że jej mąż nie jest osobą, której szuka. Jej
małżeństwo było wymuszone i, jak sama twierdzi, robiła wszystko by męża od siebie odepchnąć. Kiedy
pojawiły się problemy małżeńskie nie walczyła o to, by utrzymać związek. Po półtora roku zakończyła
wspólne życie z pierwszym mężem. Gdy po 3 latach jej małżeństwo formalnie się zakończyło Paulina była
już w związku ze swoim obecnym mężem. Krótko po jej rozwodzie para zdecydowała się na ślub, mniej
więcej po roku trwania relacji. Dla Pauliny było decydujące to, że od początku znajomości z nowym
partnerem ich stosunki były „normalne” („wiesz, że możesz na niego liczyć, że w każdej chwili jest, że
pomaga, że się o Ciebie troszczy, że Ci nawet czułe słówko powie”). Partner zaspokaja jej potrzeby
emocjonalne i daje poczucie bezpieczeństwa. Wydaje się, że to sprawia, że Paulina jest z nim szczęśliwa
(mimo problemów związanych np. z podziałem obowiązków domowych).

Marzena
(6.1.)

Marzena jest lesbijką. Przyznaje, że miała w przeszłości wiele partnerek. Z niektórymi kobietami łączyły ją
jedynie przelotne romanse, ale była także w poważnych związkach. Pierwszą długotrwałą relację
nawiązała w młodym wieku, jako nastolatka. Jej ówczesna partnerka była od niej kilkanaście lat starsza,
podobnie jak kolejna. Zdarzało się, że Marzena będąc w związku miewała kochanki. Ona sama także
bywała zdradzana. Prowadziło to do wielu trudnych sytuacji, konfliktów, bolesnych rozstań i nieudanych
powrotów. Obecnie respondentka jest w dość stabilnej relacji, z którą wiąże pewne nadzieje. Marzena nie
ma jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość, ale rozważa zamieszkanie ze swoją wspólną
dziewczyną. Plan ten stanie się realny, jeśli jej partnerka znajdzie pracę. Kobiety nie utrzymałyby się z
jednej pensji. Marzena jest pewna, że nie chce być w związku z mężczyzną. Zanim związała się z obecną
partnerką próbowała spotykać się z chłopakiem. Doświadczenie to utwierdziło ją w przekonaniu o jej
homoseksualności.
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Paweł
(4.4.3.)

We wczesnej młodości Paweł był zakochany w pewnej dziewczynie. Rozstanie z nią zbiegło się w czasie z
wyjazdem mamy respondenta i związanym z tym przymusem rozpoczęcia samodzielnego życia. Ta
koincydencja spowodowała, że był to trudny okres w życiu mężczyzny. W kolejnych latach respondent był
w kilku związkach. W momencie przeprowadzania wywiadu Paweł był krótko po kolejnym rozstaniu.
Stwierdził, że obecnie „zachowuje się jak zadeklarowany singiel”, który ma kontakty z kobietami, ale nie
szuka stałych związków. Paweł podkreślał jednak, że nie ma tej sprawy dobrze przemyślanej. Nie wyklucza,
że wkrótce zmieni swoje plany odnośnie związków. Wydaje się, że jego dalekosiężnym zamierzeniem jest
jednak stworzenie stabilnej relacji. Na jego życiu uczuciowym ciąży znajomość z pewną kobietą, którą
uważa za swój ideał. Fakt, że nie może z nią być (jedną z podanych przez niego przyczyn było to, że
mieszkają w różnych miastach) powoduje, że nie odnajduje się w związkach z innymi osobami. Sfera
intymna jest z pewnością niezamkniętym projektem, który wpływa na pozostałe wymiary drogi życiowej
Pawła.

Karolina
(4.3.3.)

W okresie liceum respondentka zaangażowała się w pierwszy długotrwały związek. Karolina nie traktuje go
jednak jako dojrzałej relacji. Liczne problemy doprowadziły do tego, że rozstała się z licealnym chłopakiem
na początku studiów. Jakiś czas potem poznała mężczyznę, z którym jest do dziś. Co ciekawe, mężczyzna
ten cały czas przewijał się w jej otoczeniu. Chodziła z nim np. do jednej podstawówki, ale przez wiele lat
nie znali się. Poznali się przypadkiem przez znajomych. Po zakończeniu jej pierwszych studiów para
przeniosła się do większego miasta i zamieszkała razem. Związek jest dla Karoliny bardzo ważny. Jej
partner jest dla niej realnym wsparciem, może np. liczyć na jego pomoc finansową, od wielu mają wspólny
budżet. Respondentka bardzo poważnie traktuje relację ze swoim konkubentem. Najlepiej świadczy o tym
fakt, że gdy postanowił on powrócić do rodzinnego miasta, ona wkrótce podążyła za nim i to pomimo
tego, że aż przez kolejne 2 lata nie mogli wspólnie zamieszkać. Ich relacja jest stabilna, ale nie myślą na
poważnie o formalizowaniu związku. Są od paru lat zaręczeni, ale zdecydowali się na ten krok, żeby
uspokoić rodziców. Ostatnio zaczęli myśleć o wzięciu „szybkiego cywilnego”, bo kryzysowa sytuacja w
rodzinie zwróciła im uwagę na fakt, że bycie w sformalizowanym związku ułatwia załatwianie wielu
życiowych spraw. Karolina dużo opowiadała o tym, że w wielu aspektach są z partnerem bardzo różni.
Wydaje się, że są też między nimi istotne podobieństwa, np. podejście do ogólnego modelu życia. Mają
różne pasje, ale łączy ich to, że pasje wpływają na ich styl życia i że poświęcają im dużo czasu

Jerzy
(6.3.)

Jerzy jest gejem, o czym nie wie większość ludzi z jego otoczenia. Respondentowi dużo czasu zajęło
pogodzenie się z prawdą o swojej orientacji seksualnej. W liceum miał okres, w którym spotykał się z
wieloma dziewczynami, długo nie był jednak w stanie znaleźć osoby, z którą mógłby stworzyć związek.
Wreszcie, już po ukończeniu szkoły średniej poznał przez kolegę starszą o rok dziewczynę. Udało im się
stworzyć bardzo dobry związek. Dziewczyna Jerzego studiowała w innym mieście. Gdy kończyła licencjat,
Jerzy postanowił również rozpocząć studia w tym mieście. Dojeżdżali więc do niego wspólnie. Kończenie
pewnego etapu edukacji skłoniło jego dziewczynę do snucia planów na przyszłość. Rozmawiała z nim o
założeniu rodziny, ślubie. Myślała, że mogą zamieszkać wspólnie w mieście, w którym studiują. Jerzego
takie rozmowy przerażały, nie potrafił wyobrazić sobie siebie w roli młodego ojca. Nie zamieszkali razem,
dziewczyna znalazła pracę w ich rodzinnym mieście i chciała przejść do kolejnego etapu w życiu. Wówczas
ich związek definitywnie się skończył. Jerzy wdał się po jakimś w czasie w niezobowiązującą znajomość z
jeszcze jedną dziewczyną. Jednocześnie dojrzewał do przyznania się przed samym sobą, że jest gejem zajęło mu to kilkanaście lat. Szukał dziewczyn, ponieważ „tak trzeba”, przerażała go myśl, że może być
„nienormalny”. W końcu zaczął spotykać się z mężczyznami, ale nie były to związki, raczej przelotne
znajomości. Wystarczyły one jednak, by respondent uświadomił sobie, że nie może ułożyć sobie życia z
kobietą. Obecnie nie chce także być w związku z mężczyzną – za bardzo przerażają go szykany, jakich w
Polsce doświadczają geje, nie wie też jak miałby przystąpić do budowy relacji z osobą tej samej płci. Jerzy
twierdzi, że podjął decyzję, że nie chce być w żadnym związku i zamierza prowadzić życie w pojedynkę.

Ignacy
(3.5.3.)

Ignacy w przeszłości spotykał się z wieloma dziewczynami. Nazywa ten czas „okresem młodości i głupoty” i
nie uważa owych związków za poważne sprawy. Deklaruje, że obecnie myśli o stałym związku. Respondent
dużo mówił o tym, że obecnie trudno jest znaleźć dobrą kandydatkę na żonę. Jego zdaniem taka
kandydatka powinna doceniać wysiłki mężczyzny, być pracowita i szanować pieniądze. Ignacy uważa, że
kobiety, które spotyka są za bardzo nastawione na miłe spędzanie czasu („imprezowanie”) i dbanie o
wygląd. W momencie przeprowadzania wywiadu respondent był świeżo upieczonym ojcem. Dziecko było
efektem przelotnej znajomości i Ignacy nawet nie rozważał, że mógłby być w związku z jego matką. To
sugeruje podwójne standardy: respondent twierdził, że „trudno obecnie spotkać kobiety myślące o życiu”,
podczas gdy jego ucieczka przed ojcostwem nie sprawiała wrażenia dojrzałego zachowania. Mężczyzna
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twierdzi, że gdyby znalazł właściwą kandydatkę, to ożeniłby się i osiadł na stałe w Polsce. Jego tryb życia
związany z cyklicznymi, długimi pobytami za granicą bardzo jednak utrudniają owe poszukiwania.
Dariusz
(4.2.1.)

Respondent od 6 miesięcy spotyka się z dziewczyną, którą poznał w czasie dojazdów do pracy. Dariusz
wiąże duże nadzieje z tą relacją. Wspólnie z dziewczyną planują zamieszkać razem. Pieniądze na wynajem
mieszkania chcą zdobyć dzięki wyjazdowi do pracy w Niemczech. Dariusz uważa, że skoro dobrze się
między nimi układa, to nie będzie długo czekać z oświadczynami. Wcześniej jednak chce przez kilka
miesięcy pomieszkać wspólnie. Obecny związek nie jest pierwszym w życiu Dariusza. Wcześniej spotykał
się z kilkoma dziewczynami, ale jedyną relację, którą uważa za poważną nawiązał w wieku 21 lat z młodszą
o 4 lata dziewczyną. Związek wydawał się obu stronom na tyle przyszłościowy, że Darek wprowadził się do
jej rodziców na jeden z wakacyjnych miesięcy. Para musiała się jednak rozstać z powodu licznych
nieporozumień, do jakich notorycznie dochodziło. Respondent podkreślał, że zależy mu na stabilnym
związku i że nie jest zwolennikiem „skakania z kwiatka na kwiatek”, dlatego cieszy się, że obecnie udało
mu się stworzyć przyszłościowy związek.

Juliusz
(4.2.2.)

Mężczyzna ożenił się z dziewczyną, z którą jest w nieprzerwanym związku od czasów liceum. Decyzję o
wspólnym życiu podjęli oni w stosunkowo młodym wieku. Był to czynnik, który stabilizował biografię
mężczyzny. Jego droga życia obfitowała w zmiany miejsca pracy i przeprowadzki. W kilku momentach
wydawało się, że ma już plan na przyszłość, ale był on wielokrotnie zmieniany. Stały związek powodował
jednak, że założenie rodziny było realnym celem, do którego osiągnięcia para wspólnie zmierzała.

Jolanta
(4.4.1.)

Respondentka ma za sobą mniej i bardziej poważne związki. Była kiedyś nawet zaręczona, ale z
narzeczonym łączyła ją relacja na odległość, która nie mogła przetrwać. Ostatni i najważniejszy z jej
związków trwał 5 lat. Jolanta mieszkała ze swoim partnerem, który był już wówczas po rozwodzie. Obecnie
jest singielką, ale nie wyklucza możliwości związania się z kimś. Zależy jej jednak na relacji o wysokiej
jakości. Nie chce wiązać się z kimś „na siłę”, tylko po to, by założyć rodzinę.

Jagienka

Respondentka poznała męża przypadkowo – przez wspólnych znajomych, z którymi dojeżdżała do szkoły.
Był to jej pierwszy poważny związek, który zaczął się jeszcze w czasie nauki w liceum. Para zdecydowała się
na ślub, gdy Jagienka była na czwartym roku studiów. Ślub nie był wymuszony przypadkową ciążą. Para
chciała spędzać razem dużo czasu, ale było to niemożliwe, ponieważ ich rodzice mieli konserwatywne
poglądy. Chłopak Jagienki nie mógł np. zostawać u niej na noc, nie do pomyślenia było też wspólne
mieszkanie bez ślubu. Jedyną opcją było więc sformalizowanie związku. Para zdecydowała się na to,
postanawiając jednocześnie, że nie chce szybko posiadać dzieci.

Marcin

Wymiar drogi życiowej Marcina związany z relacjami z kobietami obfitował w nagłe zwroty. Mężczyzna był
w związkach z kilkoma dziewczynami. Z niektórymi z nich mieszkał lub u nich „pomieszkiwał”. Wydaje się,
że taki styl życia mu odpowiadał i nie traktował poszukiwania partnerki jako istotny projekt życiowy.
Mężczyzna nie wykluczał jednak zmiany swojego stylu życia w momencie poznania odpowiedniej kobiety.
Udało się to kilka to kilka lat temu. Marcin poznał swoją obecną żonę przypadkiem, na imprezie
zorganizowanej przez pracodawcę dla pracowników innych firm z branży. Szybko okazało się, że związek z
nią jest inny niż wcześniejsze. Para stosunkowo szybko zdecydowała się na ślub, który nastąpił 2 lata po
pierwszym spotkaniu. Ich dziecko narodziło się następnie 3 lata po ślubie.

Daria

Respondentka poznała swojego przyszłego męża stosunkowo wcześnie – tuż po maturze. Para poznała się
w przypadkowy sposób – oboje uczęszczali do studium pomaturalnego, ponieważ oboje nie dostali się na
planowane kierunki studiów. Ich związek dość szybko przeszedł do kolejnego etapu – wspólnego
mieszkania. Pozytywna decyzja prokreacyjna, która była poprzedzona ślubem cywilnym utrwaliła ich
związek. Daria opowiadała o tym, że w jej relacji z partnerem zdarzały się momenty wątpliwości odnośnie
wspólnej przyszłości. Należy jednak stwierdzić, że jej życie intymne jest bardzo stabilne. Trwała relacja z
mężczyzną pozwalała jej na łatwiejsze osiąganie celów w innych wymiarach drogi życiowej.

Marianna

W przeszłości respondentka spotykała się z kilkoma mężczyznami, ale nigdy te znajomości nie przerodziły
się w trwałe związki. Marianna ciągle myśli jednak o małżeństwie i założeniu rodziny. Brak odpowiedniego
partnera stopował rozwój jej drogi życiowej. Kobieta nie potrafiła jednak scharakteryzować tej „właściwej”
osoby. Uważała, że satysfakcjonująca relacja powinna narodzić się „automatycznie” i nie da się tego
zaplanować.
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Tabela 3.7. Wybór szkoły średniej
Szymon
(4.4.2.)

Respondent edukował się poza Polską. System edukacji w ówczesnym kraju zamieszkania dawał duże
szanse wyboru odpowiedniej szkoły dla osoby niepełnosprawnej. Ostatecznie wybrał szkołę, która
pozwoliła mu się usamodzielnić i wykształcić w kierunku zgodnym z jego zainteresowaniami.

Piotr
(4.4.3.)

Piotr twierdzi, że szkołę średnią wybrał pochopnie. W decyzji mu pomogło to, że do szkoły chodziły inne
osoby z jego rodziny, w tym jego kuzyn, z którym miał duży kontakt w młodości. Technikum wybrał także
ze względu na to, że nie lubił przedmiotów humanistycznych. Mógł wybierać spośród kilku szkół średnich,
które były dostępne w jego miasteczku powiatowym.

Teresa
(4.3.1.)

Będąc dzieckiem Teresa miała bardzo wiele marzeń odnośnie swojego przyszłego zawodu. Z jednej strony
pociągały ją męskie zawody, jak np. budowlaniec. Być może wynikało to z faktu, że miała 3 starszych braci.
Z drugiej strony myślała o pracy związanej ze sztuką. Myślała, że mogłaby zajmować się malarstwem lub
przynajmniej fryzjerstwem. Ostatecznie wybrała jednak naukę w technikum znajdującym się w mieście
powiatowym, w pobliżu którego mieszkała. Profil jej klasy był zupełnie niezwiązany z jej marzeniami. Jak
określiła to respondentka, o jej wyborze zadecydowały realia, w szczególności możliwości dojazdu.
Zależało jej na wykształceniu średnim, dlatego wybrała technikum. Wybrany zawód, kucharz, nie był
jednoznacznie męski. Wydaje się, że to także było brane pod uwagę. Jednak Teresa nigdy nie lubiła
gotować. Realia zmusiły ją więc do wyboru zawodu, z którym nie chciała wiązać swojej przyszłości.

Halina
(4.1.4.)

Halina, jak sama twierdzi, dość szybko zdała sobie sprawę, że nigdy nie będzie bardzo dobrze się uczyć.
Szczególne trudności sprawiało jej pisanie. Nie potrafiła nauczyć się ortografii, notorycznie myliła
podobnie brzmiące do siebie głoski. Dziś przypuszcza, że kłopoty te mogą wynikać z nigdy
niezdiagnozowanej dysleksji. Kobieta chodziła do 8-klasowej podstawówki. Po jej ukończeniu podjęła
dalszą edukację w szkole zawodowej. Miała wymarzony kierunek, w którym chciała się kształcić, ale nie
udało jej się nigdzie w okolicy znaleźć praktyk w tym zawodzie. Podkreśla, że nie otrzymała w tym
względzie wsparcia od swoich rodziców. Ostatecznie wybrała jedyne praktyki, które były dostępne w
okolicy. Jej wybór był zatem bardzo ograniczony przez niezależne od niej czynniki zewnętrzne – sytuację
rodzinną, finanse oraz miejsce zamieszkania. Kobieta do dziś żałuje, że nie ma możliwości wykonywania
wymarzonego zawodu. Ukończyła szkołę zawodową, ale zdobyte wykształcenie w żaden sposób nie
zdeterminowało jej przyszłości. Nigdy nie pracowała w wyuczonym zawodzie.

Józef
(4.4.2.)

Józef jest absolwentem technikum. Szkołę wybrał samodzielnie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Szczęśliwie, w mieście powiatowym, w którym się wychował funkcjonowała szkoła o interesującym go
profilu. Mężczyzna jest jednak niezadowolony ze swojego wyboru. Twierdzi, że większą wiedzę zdobył
samodzielnie majsterkując niż uczęszczając przez 5 lat do technikum. Plusem wybranej placówki było to,
że zawarł tam nowe znajomości. Wybór szkoły średniej, chociaż dokonany samodzielnie, nie miał dużego
wpływu na przebieg jego drogi życiowej.

Marian
(4.4.1.)

Marian jeszcze w gimnazjum postanowił, że nie będzie w przyszłości studiował. Z tego względu uważał, że
wybór szkoły średniej nie jest szczególnie istotny. Nie musiał przejmować się tym, by zdobyć odpowiednią
ilość punktów na maturze z jakiegoś konkretnego przedmiotu. Wybrał naukę w jednej z kilku dostępnych
w miasteczku szkół, w której zainteresował go jeden z profili. Inaczej niż kilku innych respondentów
pochodzących z mniejszych miejscowości przy wyborze nie kierował się ani decyzjami znajomych ani
radami rodziny. To spowodowało, że w szkole średniej był całkiem nowy, nie miał w klasie żadnych
znajomych.

Zuzanna
(4.1.3.)

Zuzanna samodzielnie wybrała szkołę średnią. Mogła wybierać spośród 3 liceów, które znajdowały się w
pobliskim miasteczku. W podstawówce była bardzo dobrą uczennicą, ale jak sama twierdzi, brakowało jej
pewności siebie. Z tego względu zdecydowała się na szkołę o średnim poziomie, chociaż mogłaby także
dostać się do tej najlepszej. Razem z nią do wybranego liceum poszło wiele osób z jej klasy z podstawówki.
Zuzanna twierdzi jednak, że nie miało to wpływu na jej decyzję.

Paulina
(6.2.2.)

Respondentka była zdolną uczennicą, ale jej kariera szkolna nie przebiegała bezproblemowo. Kobieta
chodziła do 8-letniej podstawówki. Jako nastolatka miała problemy z zachowaniem. Uważa, że zadawała
się z niewłaściwymi ludźmi, co spowodowało, że w podstawówce powtarzała klasę. To zaważyło no
wyborze szkoły średniej. Z powodu słabszych ocen wybrała technikum. Zachęcał ją do tego przykład
innych członków rodziny, w której nie było wykształconych osób. W miasteczku, w którym mieszka nie ma
wielkiego wyboru szkół średnich, co dodatkowo ograniczało jej zakres wyboru. Epizod związany z
niezaliczeniem roku w podstawówce podziałał na Paulinę motywująco. W technikum wyróżniała się, miała
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świadectwa z paskiem. To zmieniło się po urodzeniu dziecka. Udało jej się zdać maturę, ale osiągnęła
niezadowalający dla siebie wynik.
Marzena
(6.1.)

Marzena skończyła technikum, uczęszczała do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Kobieta pochodzi z
małej miejscowości, ale mogła wybierać spośród różnych typów szkół – wynikało to z faktu, że jej wieś
położona jest w sąsiedztwie dużej i silnie uprzemysłowionej aglomeracji. Respondentka nie ma problemu z
dojazdem do większych ośrodków, a dostępna tam oferta edukacyjna jest bardzo szeroka. Wybór profilu
klasy wynikał z zainteresowań Marzeny. Samą szkołę wybrała jednak nie kierując się racjonalnymi
przesłankami. Uczęszczał do niej chłopak, który ją „fascynował”, gdy była w gimnazjum. W czasie, gdy
respondentka dokonywała wyboru szkoły średniej owa fascynacja już minęła, ale pozostało wynikające z
niej przekonanie, że wybrana szkoła skupia interesujących ludzi.

Paweł
(4.4.3.)

Respondent w czasie nauki w podstawówce i gimnazjum nie przepadał za przedmiotami ścisłymi. Wolał
lekcje z przedmiotów humanistycznych, na których można było powiedzieć coś od siebie. Paweł do
wyboru szkoły średniej podszedł jednak bardzo poważnie, miał poczucie, że jest to moment, który może
zaważyć na jego późniejszym życiu. Kierował się przy tym nie osobistymi preferencjami, ale informacjami
na temat zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Zaowocowało to wyborem edukacji w technikum, w
klasie o profilu informatycznym. Mężczyzna przyznaje jednak, że to nie była całkowicie samodzielnie
podjęta decyzja. Wybór informatyki doradzało mu wiele osób z rodziny. Dodatkowo, starszy brat
wykonywał zawód informatyka, co także miało swoje znaczenie. Paweł mieszkał w stosunkowo dużym
mieście – wybierając szkołę nie musiał przejmować się dojazdem do niej, a oferta edukacyjna w jego
miejscowości była szeroka.

Karolina
(4.3.3.)

Karolina mówi o sobie, że ma artystyczną naturę. Widząc, jak córka rozwija swoje zainteresowania na
własną rękę, matka respondentki zapisała ją na zajęcia dodatkowe związane ze sztuką. To miało duży
wpływ na wybór szkoły średniej. Karolina nie brała pod uwagę innej opcji, jak pójście dla szkoły
artystycznej, do której zresztą wybierało się większość jej znajomych z zajęć pozalekcyjnych. Kalkulacje
dotyczyły jedynie wyboru klasy o konkretnym profilu. Karolina zdecydowała się na wybór specjalizacji,
która związana była z nowoczesnymi technologiami i dawała nadzieje na zdobycie dobrego zawodu.
Kobieta jest jednak niezadowolona z tego wyboru, bo szybko zdała sobie sprawę, że ten kierunek jej nie
interesuje i nigdy nawet nie próbowała podejmować pracy w wyuczonym zawodzie. Należy jeszcze zwrócić
uwagę na fakt, że respondentka urodziła się w tzw. „roczniku wyżowym”. Aplikując do szkoły średniej
musiała pokonać liczną konkurencję. Była jednak pewna sukcesu, ponieważ dzięki dodatkowym lekcjom
miała o wiele wyższe umiejętności niż przeciętni kandydaci. Wpływ na jej biografię miał także fakt, że
wychowała się w dość dużym ośrodku miejskim, w którym dostępne były szkoły dysponujące ofertą
zgodną z jej zainteresowaniami.

Jerzy
(6.3.)

Jerzy wybierając szkołę średnią kierował się ambicjami – rodzice wyrobili w nim przekonanie, że powinien
w przyszłości skończyć studia. Respondent mieszkał wówczas w dużej aglomeracji i nie miał problemu ze
znalezieniem odpowiedniego liceum. Bardziej kluczowy niż wybór liceum był wybór studiów. Jerzy dostał
się na uniwersytet, ale w ostatniej chwili zrezygnował ze studiów na kierunku, który był bardzo odległy od
jego pasji. Było mu trudno zdecydować się na dalszą edukację, ponieważ jeszcze w czasie nauki w liceum
zyskał stałą pracę, w której nieźle zarabiał. Na jakieś studia musiał jednak pójść, żeby uniknąć poboru do
wojska. Zdecydował się na prywatną szkołę, którą określił jako „przechowalnię” dla osób w takiej sytuacji,
jak on. Cały czas miał jednak świadomość, że bez studiów nie będzie miał szans na rozwijanie kariery
zawodowej. Odbierał też sygnały z otoczenia, że „studia należy mieć”. Zrezygnował z prywatnej szkoły i
zdał na studia na państwowej uczelni w innym mieście, na kierunek związany z jego pasją.

Ignacy
(3.5.3.)

Wybierając szkołę średnią, Ignacy nie musiał kierować się dostępnością placówek. Mieszkał w małej
miejscowości i niezależnie od tego, jaką szkołę by wybrał, problem z dojazdem był taki sam. Mężczyzna
zdecydował się na zawodówkę – wynikało to z realistycznej oceny własnym możliwości. Ignacy nigdy nie
był dobry uczniem i nie miał motywacji by to zmieniać. Lubił zajęcia praktyczne i pomagał ojcu w pracy
murarza, dlatego wybór „budowlanki” wydawał mu się dobrym pomysłem. Po jej skończeniu podjął pracę,
ale jednocześnie zdecydował się na naukę w technikum zaocznym. Za tą decyzją stała chęć zdobycia
„papierka”, który dałby większe możliwości poszukiwania zatrudnienia. Ignacemu ciężko było jednak
godzić pracę z nauką. Kilkakrotnie przesuwał termin podejścia do matury, aż ostatecznie z niego
zrezygnował.
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Dariusz
(4.2.1.)

Dariusz interesuje się motoryzacją, ale wybierając szkołę średnią nie brał tego pod uwagę. Ukończył szkołę
zawodową o profilu budowlanym, ponieważ musiał wybrać placówkę, do której będzie mógł dojechać.
Problemy z dojazdem powodowały, że szkoły w miastach powiatowych były dla niego niedostępne.
Dariusz mieszka w małej miejscowości i jedyną możliwością był dla niego dojazd do szkoły w pobliskim
miasteczku. Nie oznacza to jednak, że droga do szkoły nie dostarczała mu problemów. Autobus dojeżdżał
tylko do sąsiedniej miejscowości. Jeśli akurat tego dnia nikt z rodziny nie mógł go odebrać z przystanku,
wymuszało to na nim kilkukilometrowy spacer. Pod koniec edukacji respondent dojeżdżał do szkoły na
skuterze. Jeśli chodzi o wybór profilu szkoły, to wpływ na to mieli koledzy respondenta, którzy także w
większości wybrali szkołę budowlaną.

Juliusz
(4.2.2.)

W miejscowości, w której mieszkał Juliusz, działało kilka szkół średnich. Wielu jego znajomych wybrało
naukę w technikum. Mój respondent wolał jednak pójść do liceum, którego ukończenie nie wymagało
dużego nakładu pracy. Juliusz nie miał wtedy jeszcze sprecyzowanych planów kim chciałby być w
przyszłości. Wybór szkoły był jego niezależną decyzją, ale podjętą wspólnie z najlepszym przyjacielem.

Jolanta
(4.4.1.)

Jolanta była najlepszą uczennicą w swojej podstawówce. Wychowała się w dużym mieście, w którym
znajdują się licea o poziomie wyróżniającym się w skali kraju. Ze swoimi ocenami i potencjałem Jola z
pewnością dostałaby się do którejś z tych szkół. Jej ojczym polecił jej jednak szkołę, która znajdowała się
blisko jej miejsca zamieszkania i do której uczęszczał syn jego kolegi. Szkoła ta nie była renomowana, ale
miała opinię spokojnej i przyjaznej. Jolanta twierdzi, że nie zdawała sobie wówczas sprawy, że wybór
szkoły średniej jest tak istotny i może zamykać pewne drogi życiowe. Wybrała poleconą szkołę ze względu
na panującą w niej atmosferę. Jest jednak bardzo zadowolona z wyboru i czasy liceum wspomina bardzo
dobrze. Nauka w mniej prestiżowej szkole nie utrudniła jej także dalszej edukacji – kobieta posiada tytuł
doktora.

Jagienka

Kobieta dorastała w stosunkowo dużym mieście, w którym dostępnych było wiele dobrych szkół. Jagienka
była w podstawówce wzorową uczennicą, dlatego przy wyborze brała pod uwagę tylko 2 najlepsze szkoły
w mieście. Ostatecznie o wyborze jednej z nich zadecydowały dwa czynniki. Po pierwsze, tradycja rodzinna
– respondentka wybrała szkołę, do której chodziła wcześniej jej matka i siostra. Po drugie, opinie
znajomych – Jagienka słyszała, że w konkurencyjnej szkole panuje niemiła atmosfera. Za dwa lata córka
respondentki będzie wybierać szkołę średnią i prawdopodobnie będzie podtrzymywać tradycję rodzinną.

Marcin

Wybór szkoły średniej był według niego częściowo efektem przypadku. W jego dzielnicy funkcjonowało
liceum, które prowadziło klasę z nauczaniem w języku obcym. Marcin postanowił zdawać do tej szkoły,
ponieważ egzaminy do niej miały miejsce wcześniej niż w przypadku innych placówek. Ewentualna
porażka na egzaminie nie rodziłaby automatycznie zatem żadnych negatywnych konsekwencji.
Ostatecznie Marcin nie dostał się do klasy językowej, ale ze względu na dobre wyniki z innych niż język
obcy przedmiotów, zaproponowano mu by aplikował do klasy o innym profilu. Musiał zdać jeszcze tylko
jeden dodatkowy przedmiot i udało mu się dostać do tego liceum. Wybór szkoły średniej był w jego
przypadku niezależny. Respondent przyznawał jednak, że pewien wpływ miały na niego opinie znajomych.
Marcin pochodzi z wielkiego miasta. Z jego narracji wynika, że czynnikiem branym pod uwagę przy
wyborze szkoły była jej bliskość. Respondent zdecydowanie preferował szkoły usytuowane w jego
dzielnicy.

Daria

Wybór szkoły średniej był w pełni samodzielną decyzją respondentki. Nie był to wybór przypadkowy,
został on poprzedzony kalkulacjami i analizą ryzyka. Daria kończąc podstawówkę nie wiedziała jeszcze kim
chce zostać w przyszłości. Wybrała więc naukę w liceum ogólnokształcącym, które oprócz ogólnej wiedzy
oferowało dodatkowe przedmioty, które mogły w przyszłości zapewnić zawód. Tym sposobem dała sobie
czas na dalsze poszukiwania pomysłu na karierę zawodową, ale równocześnie w pewien sposób
zabezpieczała się na wypadek, gdyby nie udało się jej go znaleźć. Na marginesie należy dodać, że z planów
tych nic nie wyszło, ponieważ ze względu na bariery proceduralne Daria nie zdobyła w czasie nauki w
liceum uprawnień do wykonywania obiecanego zawodu. Co więcej respondentka uważa, że wybrana
szkoła nie przygotowała jej dobrze do studiów. Była to nowa i mała placówka, w której poziom nie był
wysoki. Daria nie była z tego zadowolona, ale doceniała to, że w szkole panowała przyjazna atmosfera.
Doświadczenia z tego okresu wyrobiły w niej przekonanie, że powinna wykonywać w przyszłości zawód
związany z pomaganiem innym. Wybór szkoły wpłynął na jej życie nie tylko przez to, że nie została dobrze
przygotowana do egzaminów wstępnych, ale także przez to, że Daria wybrała kierunek rozwoju swojej
kariery zawodowej.

Marianna

Kobieta samodzielnie wybierała szkołę średnią. Pod uwagę brała przy tym swoje zainteresowania. Chciała
uczyć się w szkole dysponującej interesującym ją profilem. Z uwagi na fakt, że mieszkała w wielkiej
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aglomeracji, mogła wybierać spośród wielu dobrych liceów. Decydujący wpływ na jej wybór miała
rekomendacja jej kuzyna. Bardzo go lubiła i liczyła, że w szkole, do której on uczęszczał pozna więcej
interesujących osób. To oczekiwanie w dużej mierze sprawdziło się. Marianna do dziś utrzymuje kontakty
z wieloma znajomymi z czasów licealnych.

Tabela 3.8. Praca zawodowa kobiet w opowieściach o życiu
Szymon
(4.4.2.)

Respondent nie posiada stałej partnerki, jest bezdzietny, jego relacje z matką są skomplikowane. Nie
można zatem odnieść się do kwestii pracy w życiu kobiet z jego otoczenia.

Piotr
(4.4.3.)

Jego żona pracuje w firmie, w której Piotr zaczynał wcześniej własną karierę zawodową. Zawarte wówczas
znajomości oczywiście pomogły w załatwieniu zatrudnienia dla jego partnerki. Praca jest niezgodna z
wykształceniem żony Piotra, ale za to stabilna. Oboje uzgodnili, że życie rodzinne jest dla nich ważniejsze
niż kariera, więc nierozwojowa praca nie jest problemem.

Teresa
(4.3.1.)

Teresa wielokrotnie zmieniała pracę. Przez większość swojej aktywności zawodowej nie miała stałego
zatrudnienia. Wiele razy pracowała „na czarno”. Miała także epizody pracy za granicą. Trudności w
godzeniu macierzyństwa z pracą są dla niej codziennością. Obecnie sytuacja jest trochę lepsza, ponieważ
jej dzieci są już starsze i nie wymagają tak intensywnej opieki. Respondentka wychodząc rano do pracy
nigdy nie wie, o której wróci. Chociaż ma wsparcie rodziny, to bardzo trudno jej zorganizować codzienną
opiekę nad dziećmi. Teresa nigdy nie miała zajęcia, w którym mogłaby się rozwijać lub robić karierę. Do
wykonywania obciążających prac zmuszały ją warunki ekonomiczne. Bez jej zarobków rodzinie byłoby
trudno się utrzymać. Respondentkę przymuszał do pracy jeszcze jeden czynnik: uważa ona, że kobiety
powinny pracować poza domem. Dla ich dobrostanu konieczne jest poznawanie nowych ludzi, zmiana
środowiska na inne niż domowe. Jej praca zapewniała jej to, a jej nieprzyjemny charakter wynikał z
ograniczonych możliwości kobiety oraz charakterystyki regionu, w którym mieszkała – w okolicy nie było
dostępnych lepszych miejsc pracy.

Halina
(4.1.4.)

Halina była przez wiele lat osobą nieaktywną zawodowo. Zdecydowała się na pracę dopiero w momencie,
gdy jej najmłodsze dziecko rozpoczynało edukację. Praca bardzo utrudnia jej wykonywanie obowiązków
domowych i całkowicie dezorganizuje życie rodzinne. Halina pracuje na akord i nigdy nie wie, jak długo
będzie w pracy. Ma ponadto problemy z uzyskaniem dnia wolnego, gdy w rodzinie są jakieś kryzysowe
sytuacje. Trudno wyobrazić sobie, że mogłaby pracować w taki sposób, gdyby miała małe dzieci. Pracę
poza domem ułatwia jej fakt, że jej mąż pracuje na miejscu – prowadzi gospodarstwo rolne. Nie przynosi
ono jednak obecnie dochodów, dlatego zarobki Haliny są bardzo potrzebne rodzinie. Jej praca nie jest ani
lekka, ani przyjemna, nie daje też możliwości awansu zawodowego i nie można jej utożsamiać z
rozwijaniem kariery zawodowej. Jest to raczej przymus ekonomiczny. Trzeba też zwrócić uwagę to, że w
jej regionie bardzo trudno znaleźć jest lepsze zajęcie.

Józef
(4.4.2.)

Gdy Józef był małym dzieckiem, jego mama pracowała poza domem. Zrezygnowała jednak z zatrudnienia,
gdy urodziły się kolejne dzieci. Małżonka respondenta prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest
jednak dochodowa. Para nie ma dzieci. Nie licząc problemów finansowych oraz kwestii związanych z
mentalnym przygotowaniem się do roli rodzica, praktycznym problemem byłoby dla żony Józefa
pogodzenie pracy z wychowaniem dziecka. Mężczyzna wskazywał, że jako osoba samozatrudniona, jego
partnerka nie miałaby nawet możliwości skorzystania z urlopu macierzyńskiego.

Marian
(4.4.1.)

Marian nadal mieszka ze swoimi rodzicami, nie można zatem powiedzieć jak wygląda sytuacja zawodowa
jego partnerki. Jeśli chodzi o jego mamę, to pracuje ona na pełen etat w fabryce. Nie jest to praca, która
pozwala na awanse i „robienie kariery”. Zapewnia za to stabilne źródło utrzymania.

Zuzanna
(4.1.3.)

Respondentce, która ma 15-letnią córkę, udało się zrobić karierę w zawodzie, o którym marzyła. W jej
przypadku praca nie kolidowała z prokreacją, ponieważ urodziła nieplanowane dziecko będąc jeszcze w
liceum. Macierzyństwo utrudniało jej studia, które udało się jednak skończyć przy wsparciu rodziny.
Podobnie rodzina pomogła jej w czasach, gdy podejmowała pierwszą pracę. W momencie rozpoczęcia
pracy w szkole jej córka miała już 5 lat. Z analizy biografii wynika jednak, że problemy w małżeństwie w
połączeniu z zaangażowaniem w studia i pracę są głównymi przyczynami, dla których Zuzanna nie
zdecydowała się na drugie dziecko. Kobieta nie wyobraża sobie jednak, że mogłaby nie pracować.
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Paulina
(6.2.2.)

Paulina była dobrą uczennicą i miała pewne ambicje związane z karierą zawodową. Zostały one
unieważnione przez jej nieplanowaną ciążę. Kobieta próbowała nie rezygnować z edukacji po narodzinach
dziecka, ale zmusiła ją do tego trudna sytuacja finansowa rodziny. Respondentka wykonywała różne prace,
które zawsze były niskopłatne i nie wymagały kwalifikacji. Kłopoty finansowe zmuszały ją również do
podejmowania się prac, które trudno uznać za prestiżowe. Bardzo często była zatrudniana nielegalnie.
Dopiero od niedawna Paulina ma pracę, która w pewnym stopniu dostarcza jej satysfakcji. Ciągle jest to
jednak zajęcie poniżej jej kwalifikacji. Kobieta zdaje sobie sprawę, że w miejscu zamieszkania raczej nie
znajdzie zajęcia, które pozwoli jej „robić karierę”. Kariera nie jest jednak jej marzeniem – oczekuje przede
wszystkim godnych zarobków i dobrej atmosfery w miejscu pracy.

Marzena
(6.1.)

Respondentka jest bezdzietna i nie można na jej przykładzie opisywać sytuacji pracujących matek.
Marzena dość swobodnie podchodzi do kwestii pracy. Jej obecne zajęcie jest niskopłatne i
nieperspektywiczne. Gdyby chciała hipotetycznie założyć rodzinę, to jej zarobki mogłoby być
uzupełnieniem poborów lepiej zarabiające partnerki. Byłaby to więc praca możliwa do pogodzenia z
macierzyństwem. Na pewno nie można by jednak mówić o rozwijaniu przez nią kariery zawodowej.

Paweł
(4.4.3.)

Paweł nie ma partnerki i jest bezdzietny. O sytuacji pracujących kobiet można w przypadku jego opowieści
o życiu wnioskować z elementów narracji dotyczących matki i siostry. Jego matka nie pracowała
zawodowo, w czasach gdy był dzieckiem. Wykonywała obowiązki domowe i pomagała w prowadzeniu
firmy mężowi. Była od niego zależna. Jego siostra żyje w inny sposób. Mieszka z partnerem za granicą i
łączy pracę z wychowywaniem małego dziecka. Paweł widzi, że kosztuje to ją wiele wysiłku. Dostrzega
jednak zarazem, że jest ona obecnie prawdziwie szczęśliwa.

Karolina
(4.3.3.)

Karolina jest bezdzietna. W jej opowieści o życiu występuje jednak ciekawy wątek związany z pracą
zawodową jej matki. Podejmowała się ona różnych zajęć, w tym wielokrotnie wyjeżdżała za granicę. Nie
byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie rodziny, zwłaszcza dziadków. Nie można stwierdzić, że matka
respondentki „zrobiła karierę”. Jej praca jednak z pewnością wnosiła duży wkład do rodzinnego budżetu,
co przekładało się na fakt, że Karolina miała w dzieciństwie lepsze warunki do rozwoju niż wielu jej
rówieśników.

Jerzy
(6.3.)

Respondent nie ma partnerki. Jego matka zrezygnowała z pracy jeszcze w latach 80. Była uzależniona
finansowo od męża, który stosował przemoc. Jerzy bardzo negatywnie postrzegał jej niesamodzielność.

Ignacy
(3.5.3.)

Opowieść o życiu Ignacego nie dostarcza danych na temat sytuacji pracujących matek.

Dariusz
(4.2.1.)

Dariusz jest bezdzietny. Jego rodzina pochodzenia była dość tradycyjna. Rodzice prowadzili gospodarstwo
rolne, w którym oboje pracowali. Matka była w większym stopniu obciążona wychowaniem dzieci i
prowadzeniem domu. Z pewnością nie można mówić o tym, że „robiła karierę”. Dariusz nie wyobraża
sobie, żeby jego przyszła żona miała nie pracować. Uważa, że także kobieta musi dokładać się do
wspólnego budżetu. Nie patrzy na ten problem z punktu widzenia emancypacji kobiet czy rozwijania przez
nich karier zawodowych. Sam także nie planuje „robić kariery”. Praca jest dla niego sposobem na
zdobywanie pieniędzy potrzebnych do przeżycia i zaspokajania niewygórowanych marzeń.

Juliusz
(4.2.2.)

W momencie przeprowadzania wywiadu żona Juliusza przebywała na urlopie macierzyńskim i opiekowała
się ich półrocznym dzieckiem. Małżeństwo miało już jednak zaplanowany powrót kobiety do pracy – rysują
się przed nią perspektywy prawdziwej kariery zawodowej w dużej firmie, z której nie chce rezygnować. Ze
względu na fakt, że oboje młodych rodziców nie pochodzi z miejscowości, w której obecnie mieszkają, nie
będą mogli liczyć na wsparcie w opiece nad dzieckiem. Zostanie ono umieszczone w sprawdzonym żłobku,
do którego uczęszczają już dzieci znajomych. Na szczęście zarobki małżonków pozwalają im na opłacenie
prywatnej placówki – na miejsce w publicznej nie liczą.

Jolanta
(4.4.1.)

Jolanta jest bezdzietna. Aktualnie wykonuje pracę zdalną, jedynie raz na kilka dni musi pojawiać się w
biurze. Teoretycznie mogłyby to być dobre warunki do opieki nad dzieckiem. Problemem jest jednak to, że
kobieta pracuje w projekcie, który niebawem się skończy. Jolanta nie może przewidzieć, czym będzie się
wtedy zajmowała. Jest osobą wykształconą i ambitną, dlatego można przypuszczać, że ewentualne
rodzicielstwo przeszkadzałoby je w karierze zawodowej.
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Jagienka

Kobieta jest aktywna zawodowo od momentu ukończenia studiów. Jedyna krótka przerwa w jej pracy była
związana ze zwolnieniem lekarskim, na którym przebywała w trakcie ciąży. Po urodzeniu dziecka wróciła
bardzo szybko do pracy. Było to możliwe dzięki pomocy jej matki i teściowej, które na zmianę opiekowały
się wnuczkom. Kobiety z najbliższej rodziny do dzisiaj są dla niej bardzo dużym wsparciem i nie ulega
wątpliwości, że bez niego Jagienka nie mogłaby rozwijać kariery zawodowej. Kobieta jest osobą
wykształconą, przedsiębiorczą i energiczną – jest jedną z niewielu respondentek, o której można
powiedzieć, że rzeczywiście zrobiła karierę. Jagienka dba bardzo jednak o to, żeby jej praca zawodowa nie
wpływała negatywnie na rodzinę. To istotne o tyle, że podział obowiązków w jej rodzinie jest bardzo
tradycyjny. Jagienka musi sama zajmować się domem, co nie byłoby oczywiście możliwe bez pomocy
matki. Wydarzeniem, które miało wpływ na przebieg jej kariery była śmierć ojca. Respondentka
uświadomiła sobie wówczas, że spędzanie w pracy długich godzin kosztem życia rodzinnego nie jest czymś,
co ją satysfakcjonują. Szczęśliwie, sytuacja jej rodziny, jej doświadczenie i wykształcenie pozwalają jej na
zachowanie właściwego balansu pomiędzy pracą a życiem osobistym.

Marcin

Żona Marcina jest kobietą wykształconą i ambitną. Macierzyństwo jest dla niej bardzo ważne, ale zamierza
łączyć je z pracą zawodową. W momencie przeprowadzania wywiadu kobieta przebywała na urlopie
macierzyńskim. Planowała jednak wrócić do pracy, gdy tylko dziecko będzie mogło zostać przyjęte do
żłobka. Szczęśliwie, parę stać na ewentualny zakup usług opiekuńczych. W pewnym zakresie mogą także
liczyć na wsparcie rodziny. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że żona Marcina posiada stabilną pracę
– mogła wziąć urlop macierzyński bez obawy o utratę zatrudnienia. Jest to inny sposób postępowania niż
w przypadku matki respondenta, która zrobiła sobie długą przerwę w pracy na wychowanie dzieci. Ta
przerwa zaważyła na jej całej karierze zawodowej, która rozwinęła się w mniejszym stopniu niż mogła.

Daria

Mama Darii pracowała zawodowo. Miała ona jednak kilkuletnią przerwę w pracy poświęconą na opiekę
nad dziećmi – przez kilka lat pod rząd była na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Gdy Daria szła
do podstawówki, matka wróciła do pracy. Jej wkład w utrzymanie rodziny był znaczny. Wielokrotnie
wyjeżdżała do pracy za granicą. Daria, podobnie jak matka, łączy pracę z macierzyństwem. Kobieta pracuje
w sferze budżetowej, dzięki czemu może korzystać z urlopów macierzyńskich i wychowawczych.
Powodowało to, że łatwiej niż niektórym innym respondentkom było jej podjąć pozytywną decyzję
prokreacyjną. Nawet w jej przypadku były widoczne jednak konflikty między życiem rodzinnym i
zawodowym. Daria rozwiązywała je poprzez różne definiowanie swoich priorytetów na kolejnych etapach
życia (czekanie z ciążą do momentu ustabilizowania pracy, „odpuszczenie” pracy na czas opieki nad
dzieckiem, ponowny rozwój kariery zawodowej po „odchowaniu” dziecka). Duże znaczenie miało także
wsparcie ze strony męża, który wykonuje wiele obowiązków domowych.

Marianna

Respondentka nie posiadała dzieci. Pouczająca była jednak historia jej matki, która pracowała zawodowo i
jednocześnie wykonywała wszystkie prace w gospodarstwie domowym. Ułatwieniem było dla niej to, że
posiadała elastyczne godziny pracy oraz to, że mogła liczyć na wsparcie rodziny w opiece nad dziećmi.
Marianna opowiadała również o życiu swojego brata i jego żony. Oboje pracowali zawodowo nieustannie
musieli prosić o pomoc w opiece nad dzieckiem pozostałych członków rodziny. Także sama respondentka
wielokrotnie udzielała im tego typu wsparcia.

Tabela 3.9. Miejsca pracy respondentów
Szymon
(4.4.2.)

W czasie edukacji za granicą Szymon pracował w ramach nauki zawodu. Po przeprowadzce do Polski
znalazł zatrudnienie w Zakładzie Terapii Zajęciowej. Pracuje tu przy bardzo różnych projektach. Nie
traktuje tej pracy jako docelową – zarówno z powodu bardzo niskich zarobków, jak i własnych ambicji i
planów życiowych.

Piotr
(4.4.3.)

Piotr nie ma bogatej kariery zawodowej. W młodości dorywczo pomagał w różnych pracach w okolicy.
Pierwszą legalną pracę podjął po skończeniu technikum. Następnie, gdy porzucił studia, rozpoczął
szkolenie w służbach mundurowych. Spodobała mu się taka praca i po szkoleniu zdecydował się na służbę
zawodową, w której trwa do dziś. Dodatkowo 7-krotnie wyjeżdżał do pracy w Szwecji przy zbiorach
owoców.
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Teresa
(4.3.1.)

Teresa przyznaje, że przez wiele lat pracowała nielegalnie. Nie wynikało to oczywiście z jej preferencji, ale
z realiów panujących na lokalnym rynku pracy. Kobieta nie miała wielu stałych zajęć. Zazwyczaj były to
prace dorywcze lub sezonowe. Teresa miała też kilka miesięcznych epizodów pracy za granicą. Dzięki tym
wyjazdom uzbierała wspólnie z mężem pieniądze na wkład własny do kredytu hipotecznego.
Respondentka nie była w stanie policzyć wszystkich dorywczych prac, które wykonywała. Obecnie od
prawie 3 lat ma dość stabilną pracę. Jej negatywnym aspektem są trudne i potencjalnie szkodliwe
warunki panujące w zakładzie. Kobieta nie może jednak zrezygnować z zatrudnienia. Bez jej zarobków
rodzina popadłaby w kłopoty finansowe. Gdyby istniała jakaś alternatywa, to Teresa z pewnością nie
pracowałaby w obecnej firmie. Należy jednak podkreślić, że kobieta nie wyobrażała sobie całkowitej
rezygnacji z pracy. Uważała, że także kobieta powinna posiadać jakieś zajęcie poza domem, które
umożliwi jej kontakty z osobami spoza rodziny.

Halina
(4.1.4.)

Halina przez całe dzieciństwo pomagała rodzicom w gospodarstwie. Nie była to praca zarobkowa w
czystej formie, ale z uwagi na fakt, że jej rodzina utrzymywała się z gospodarstwa rolnego, zaangażowanie
dzieci w pomoc rodzicom miało znaczenie ekonomiczne. Pierwszą pracę poza domem podjęła w młodym
wieku – było to związane z praktykami w szkole zawodowej. Po jej ukończeniu pracowała w tym miejscu
jeszcze przez jakiś czas. Kobieta nie pamięta dokładnej przyczyny zakończenia jej zatrudnienia. Faktem
jest jednak, że zbiegło się to w czasie z jej nieplanowaną ciążą. Na dłuższy czas zawiesiła aktywność
zawodową (nie licząc zaangażowania w gospodarstwie). Halina wróciła do pracy dopiero wiele lat później
w momencie, gdy jej najmłodsze dziecko rozpoczynało naukę w szkole. Do pracy namówiła ją koleżanka,
która w tym miejscu była zatrudniona już wcześniej. Halina pracuje tam do dziś. Wykonuje ciężką pracę
fizyczną i trudno w jej przypadku mówić o karierze zawodowej. Pracuje jednak na akord, jest dobra w
tym, co robi i dzięki temu jest umiarkowanie zadowolona ze swoich zarobków. Praca utrudnia jej jednak
życie. Jak mówi, jedyne co wie z wyprzedzeniem, to na którą godzinę ma przyjechać następnego dnia.
Nigdy nie wie jednak jak długo będzie pracować, ile zarobi oraz czy i kiedy będzie mogła wziąć wolny
dzień. W ciągu 9 lat pracy nigdy nie otrzymała urlopu dłuższego niż tydzień. W kontekście pracy należy
wspomnieć także, że jej mąż prowadzi gospodarstwo rolne.

Józef
(4.4.2.)

Józef rozpoczął karierę zawodową już na studiach. Zatrudnił się jako przedstawiciel handlowy w branży
całkowicie niezwiązanej z jego kierunkiem studiów. W pierwszych latach praca dawała mu zadowalające
zarobki. Z jej powodu musiał o rok odłożyć obronę pracy magisterskiej. Z biegiem czasu, gdy zamieszkał
ze swoją partnerką, wynagrodzenie przestało być satysfakcjonujące. Para zdecydowała się na
przeprowadzkę do mniejszej miejscowości, w której koszty życia są tańsze. Po przenosinach Józef nadal
próbował pracować jako przedstawiciel handlowy. Okazało się, że poza miastem wojewódzkim zarobki są
jeszcze mniejsze. Mężczyzna potrzebował pracy dającej pewny, stały dochód. Znalazł ją w swojej
rodzinnej miejscowości, gdzie pracuje obecnie w sferze budżetowej. Jest to praca związana z
wykształceniem, jakie odebrał w technikum. Zarobki są bardzo niskie, ale pewne. Józef stara się w różny
sposób dorabiać, by domknąć domowy budżet. Mężczyzna wie, że gdyby przeniósł się do większego
miasta, mógłby obecnie jako przedstawiciel handlowy zarabiać o wiele więcej. W rodzinnej miejscowości
trzyma go jednak kupione na kredyt mieszkanie.

Marian
(4.4.1.)

Pierwszą pracę znalazł krótko po ukończeniu szkoły średniej. Po pół roku padł jednak ofiarą redukcji
etatów. Od tego czasu jego „kariera zawodowa” rozwija się w bardzo specyficzny sposób. Otrzymuje z
Urzędu Pracy propozycje stażów, które podejmuje. Zatrudnienie w tej formie trwa pół roku, następnie
ma pół roku przerwy. W tym czasie dorabia na czarno u swojego pierwszego pracodawcy. Następnie
przyjmuje kolejny staż. Obecnie jest w trakcie takiego piątego cyklu. Staże odbywał w dwóch instytucjach
publicznych (łącznie trzy) oraz dwukrotnie w tej samej prywatnej firmie.

Zuzanna
(4.1.3.)

Zuzanna rozpoczęła karierę zawodową jako sprzątaczka. Była to praca dużo poniżej jej ambicji i
wykształcenia, pozwalała jednak zarobić na czesne na studiach zaocznych. Pod koniec studiów
magisterskich udało jej zdobyć wymarzoną pracę w szkole. Jej sytuacja zawodowa skomplikowała się, gdy
rozstała się z mężem i poznała obecnego partnera. Jej nowy związek oznaczał przeprowadzkę i
porzucenie pracy. W nowym miejscu przez 8 miesięcy nie mogła znaleźć zajęcia. W końcu została
zatrudniona jako copywriterka, ale to zajęcie nie odpowiadało jej – nie tylko ze względu na niezgodność z
jej zainteresowaniami, ale również ze względu na złą atmosferę w miejscu pracy. Zrezygnowała z tej
pracy i po pół roku szczęśliwie wróciła do zawodu nauczyciela. Obecnie pracuje na 2 etaty, ale wie, że
będzie musiała z nich zrezygnować za kilka rat - wspólnie z nowym partnerem budują dom w rodzinnej
miejscowości.
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Paulina
(6.2.2.)

Respondentka po skończeniu technikum zaczęła uczyć się w szkole policealnej. Po roku zrezygnowała z
niej, ponieważ rodzinie potrzebne były pieniądze. Jej pierwszą pracą było niskopłatne zajęcie w sklepie.
Po dwóch latach, gdy była już w związku z drugim mężem zrezygnowała z niego. Uznała, że ze względu na
niskie zarobki praca jest dla niej nieopłacalna. Twierdzi, że jako młody pracownik otrzymywała jedynie
80% normalnego wynagrodzenia. Stanęła przed wyborem – posłać dziecko do przedszkola, co także
wiązało się z kosztami albo zrezygnować z pracy. Po kilku miesiącach, gdy straciła prawo do zasiłku,
zdecydowała się wrócić do zarabiania. Zatrudniła się w kolejnym sklepie, ale przez większość spędzonego
w tej pracy czasu było to zajęcie „na czarno” (wymuszał to pracodawca). Paulina miała także poczucie, że
nie jest właściwie wynagradzana, nie otrzymywała zapłaty w ustalonych wcześniej stawkach. Mimo że w
końcu zalegalizowano jej pracę, to jednak niedługo po tym zwolniła się z niej. Decyzję było jej podjąć tym
łatwiej, że miała już załatwione inne zajęcie. Koleżanka pomogła jej zatrudnić się w sklepie dużej sieci.
Zatrudnienie było tu legalne i lepiej wynagradzane. Praca była jednak trudna – wymagająca wysiłku
fizycznego oraz ciągłego dokształcania się. Kilka miesięcy po jej podjęciu respondentka zaszła w drugą
ciążę. Ze względu na trudne warunki zdecydowała się spędzić ją na zwolnieniu lekarskim. Paulina chciała
wrócić do pracy po urlopach macierzyńskim i wychowawczym, ale w międzyczasie w jej sklepie dużo się
zmieniło i stało się to niemożliwe. Jej przyjaciółka straciła pracę pod wpływem konfliktu z szefową.
Paulina twierdzi, że jej zachowanie nosiło znamiona mobbingu. Respondentka została bez pracy, ale
zaczęła się dokształcać. Skończyła 2-letnie studium oraz kilka kursów. Opłacała je z pieniędzy zarobionych
„na czarno” w pracach dorywczych. Jedna z lepiej sytuowanych osób, dla których wówczas pracowała,
doceniła ją. Załatwiła jej pracę w sferze budżetowej, którą Paulina wykonuje do dziś. Kobieta chce
podnosić swoje kwalifikacje, żeby móc ją lepiej wykonywać (możliwości awansu na jej stanowisko raczej
nie ma). Obecnie znów kończy kolejne studium zawodowe. Paulina cieszy się, że ma pierwszą w życiu
stabilną pracę.

Marzena
(6.1.)

Marzena wykonuję pracę związaną z obsługą klienta. Dla wielu osób wykonywanie tego zajęcia byłoby
bardzo problematyczne. Respondentka radzi sobie z nim jednak bardzo dobrze. Nie przywiązuje do pracy
większej uwagi – traktuje ją jako konieczny krok do zdobycia potrzebnych jej pieniędzy. Marzena
przyzwyczaiła się do swojego zajęcia i twierdzi, że polubiła je. Nie zarabia wiele, ok. 1600 zł netto, ale są
to dla niej wystarczające zarobki ze względu na fakt, że nadal mieszka z rodzicami. Respondentka
chciałaby jedynie zmienić formę zatrudnienia – jest niezmiennie zatrudniona na umowę o dzieło,
podpisanie umowy o pracę dałoby jej poczucie stabilizacji oraz ubezpieczenie zdrowotne, które
przydałoby się jej w momencie rozpoczynania samodzielnego życia. Pierwszą pracę Marzena znalazła
krótko po skończeniu szkoły średniej i wykonywała ją przez rok. Respondentka porzuciła to miejsce pracy,
ponieważ za namową swojej ówczesnej partnerki podjęła edukację w szkole policealnej. Zdobyła dzięki
temu nowy zawód, który jednak nie przypadł jej do gustu i nie wiąże z jego wykonywaniem żadnej
przyszłości. Kobieta cały czas pracowała w tej samej branży, zmieniała jedynie pracodawców. Zmiany te
wynikały głównie z tego, że dopasowywała sobie miejsce pracy (rozumiane geograficznie) do swoich
innych zajęć, np. miejsc zamieszkania partnerek. W momencie przeprowadzania wywiadu Marzena
ponownie pracowała w tej samej firmie, w której znalazła pierwsze zatrudnienie po szkole.

Paweł
(4.4.3.)

Kończąc szkołę średnią, Paweł nie miał konkretnego planu na życie. Rodzina doradzała mu, żeby nie
rozpoczynał studiów. Mężczyzna poważnie je rozważał z uwagi na fakt, że wszyscy jego znajomi zdawali
do szkół wyższych i wydawało się to naturalnym rozwiązaniem także dla niego. Z drugiej jednak strony,
respondent widział, że skończone studia nie pomogły w karierze zawodowej jego rodzeństwu.
Dodatkowo nie miał żadnego wymarzonego zawodu i nie wiedział jakie konkretnie studia miałby
rozpocząć. Te dwa ostatnie argumenty przesądziły o tym, że Paweł nie zdecydował się na studiowanie.
Początkowo nie szukał także pracy. Korzystał z darmowego mieszkania oraz cieszył się wolnością, jaka
zapanowała w jego życiu po wyjeździe matki do pracy za granicą. Jego sytuacja finansowa była jednak
bardzo trudna. Szczególnie brakowało mu pieniędzy na spędzanie czasu ze znajomymi. To pchnęło go w
kierunku poszukiwania zatrudnienia. Znalazł je przy pomocy przyjaciół. Praca odpowiadała mu, ponieważ
była elastyczna. Sam decydował kiedy i jak długo pracuje, co determinowało także jego zarobki.
Początkowo nie miał dużych wymagań i zadowalał się umiarkowanymi zarobkami. Z czasem okazało się,
że praca dostarcza mu radości i może się w niej wykazać. Po kilku latach poczuł jednak, że czas na
znalezienie poważniejszego zajęcia. Planował przeprowadzkę do któregoś z dużych miast, w którym
mieszkają jego znajomi z czasów szkolnych. Zakładał, że nawet jeśli nie uda mu się tam znaleźć lepszej
pracy, to będzie przynajmniej bliżej przyjaciół. W tym samym czasie w jego firmie ogłoszono nabór na
stanowisko kierownicze. Paweł postanowił zaryzykować i złożyć aplikację, ponieważ uważał, że nie ma nic
do stracenia, skoro i tak planował przenosiny. Udało mu się jednak zdobyć awans, co wiązało się także ze
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znaczącą podwyżką. To doprowadziło do zmiany planu. Obecnie Paweł znów rozważa przenosiny, ale
dobrze płatna, ciekawa i stabilna praca są argumentami przeciwko takiej decyzji.
Karolina
(4.3.3.)

Wydaje się, że Karolina nigdy nie czuła dużego nacisku by łączyć naukę z pracą. Było dla niej zupełnie
naturalne, że nie podejmowała zatrudnienia w okresie gdy studiowała stacjonarnie, tym bardziej, że po
dwóch latach doszedł jej drugi kierunek studiów (zaoczny). Po skończeniu studiów stacjonarnych
kontynuowała studia zaoczne. Podejmowała w tym okresie jakieś dorywcze prace, ale nie były to istotne
zajęcia. Pierwszą poważną pracę zaczęła dopiero pod koniec studiów zaocznych. Zajecie zostało jej
zaproponowane przez ludzi, których poznała na uczelni i było blisko związane z jej drugim kierunkiem
studiów. Karolina pracowała wspólnie z nimi aż przez 5 lat, mimo nigdy nie była związana żadną formalną
umową. Praca skończyła się nagle w związku z ustaniem zamówień publicznych na ten typ usług w jej
regionie. Kobieta przez długi czas była bezrobotna. Ostatecznie Urząd Pracy zaproponował jej staż w
instytucji kulturalnej, który przyjęła. W międzyczasie respondentka zdecydowała się na powrót do
rodzinnej miejscowości. Przez pewien czas kontynuowała jeszcze zdalną współpracę z instytucją
kulturalną. Po jej ustaniu znowu zasiliła szeregi bezrobotnych. Tu nastąpił przełom w jej myśleniu. Uznała,
że musi zarabiać na życie i zrezygnowała z ambicji poszukiwania pracy zgodnej z jej wykształceniem i
zainteresowaniami. Przyjęła kolejny staż zaproponowany przez PUP. Wykonuje jednak pracę, która ją
unieszczęśliwia. Jest pewna, że po wygaśnięciu obecnej umowy na pewno nie będzie jej przedłużać.

Jerzy
(6.3.)

Jerzy opowiadał, że zaczął zarabiać pieniądze jeszcze jako małe dziecko. Zbierał złom, sprzedawał butelki,
handlował kwiatami i warzywami na targach. Twierdzi, że bawiło go to bardziej niż gra w piłkę z kolegami.
Poza tym, zdobyte wówczas umiejętności przydają mu się obecnie w pracy zawodowej. Pierwszą
poważną, regularną pracę także znalazł bardzo wcześnie, jeszcze w czasie nauki w liceum. Miało to
negatywny wpływ na jego wyniki w szkole. Ostatecznie Jerzy porzucił tę pracę, gdy postanowił rozpocząć
studia w innym mieście. Były one dość absorbujące i przez większość czasu ich trwania nie pracował. Pod
koniec studiów Jerzy wyjechał na krótko do pracy za granicę. Planował tam wrócić, dlatego zawiesił
aktywność na uczelni. Czekał na wiadomość od znajomych, którzy mieli mu załatwić pracę. Niestety nie
wywiązali się oni z obietnicy, a trwanie w oczekiwaniu znacznie opóźniło zakończenie przez niego
studiów. Po przeprowadzce do miasta, w którym studiował, żeby zdobyć pieniądze na utrzymanie
podejmował różne dorywcze prace, np. związane z remontami. Po kilku latach znajomy zaproponował
mu pracę zgodną z jego wykształceniem. Początkowo Jerzy był z niej bardzo zadowolony. Zarabia jednak
bardzo niewiele i nie może myśleć poważnie o przyszłości. Ma wiele pomysłów na własną firmę, ale na
razie brakuje mu odwagi, żeby je zrealizować.

Ignacy
(3.5.3.)

Ignacy jest absolwentem szkoły zawodowej. To spowodowało, że jego kariera zawodowa zaczęła się
wcześniej niż miało to miejsce w przypadku respondentów z wyższym wykształceniem. Z uwagi na fakt, że
wychował się w gospodarstwie rolnym, do pracy był przyzwyczajony od dzieciństwa. Jako dziecko
pracował w gospodarstwie wspólnie z rodzicami i jego zamierzeniem było wykonywanie w przyszłości
zawodu rolnika. Z tego planu ostatecznie nic nie wyszło. Już w wieku 16 lat dorywczo pracował
pomagając ojcu, który oprócz prowadzenia gospodarstwa zajmował się murarstwem. Pierwszą stałą
pracę znalazł krótko po skończeniu szkoły zawodowej. Pomogły w tym znajomości jego wujka. Firma, w
której został zatrudniony okazała się jednak bardzo niesolidna. Pracodawca notorycznie zalegał z wypłatą
wynagrodzeń. Po kilku miesiącach oczekiwania na zaległą pensję, Ignacy stracił cierpliwość i zrezygnował
z pracy. Okazało się wówczas, że pomimo zapewnień pracodawcy, że opłaca składki i podatki za swoich
pracowników, byli oni zatrudnieni „na czarno”. Ignacy zwalniając się podjął dobrą decyzję. Wkrótce
potem znalazł legalną pracę u swojego znajomego. Jednocześnie mężczyzna pracował wspólnie z ojcem w
rodzinnym gospodarstwie. Był to okres, w którym powodziło mu się dobrze. Mimo to zdecydował się na
wyjazd do Niemiec. Do podjęcia takiej decyzji przyczyniły się przykre wydarzenia. Ignacy skonfliktował się
z ojcem, przez co musiał porzucić marzenia o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i
wyprowadzić z rodzinnego domu. Mężczyzna uległ wtedy namowom znajomych, z których wielu
wyjeżdża do prac sezonowych. Obecnie Ignacy od wiosny do jesieni pracuje na wielkich niemieckich
farmach. Zimą wraca do Polski, gdzie stara się podejmować różne dorywcze prace.

Dariusz
(4.2.1.)

Respondent zaczął pracować jeszcze w czasie nauki w szkole zawodowej. Początkowo była to praca
dorywcza w weekendy, która przerodziła się w dość regularne zajęcie, gdy Dariusz był w trzeciej klasie.
Mężczyzna pojawiał się w szkole tylko wtedy, kiedy musiał to zrobić. W pozostałe dni wolał pracować.
Zaraz po skończeniu szkoły znalazł kolejne zatrudnienie. Pracował na budowach, oczywiście „na czarno”,
jak wszyscy w tym regionie. Darek wykonywał takie same zadania, jak inni pracownicy, ale jako młoda
osoba zarabiał mniej od nich (10 zł za godzinę zamiast 15). Jego pracodawca nie był jednak otwarty na
negocjacje zarobków. Dariusz ostatecznie zrezygnował z pracy. Dość szybko znalazł inne zatrudnienie.
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Nadal nie ma podpisanej umowy i ciągle wykonuje ciężką pracę fizyczną, ale obecnie zarabia lepiej
(stawka godzinowa 13 zł). Dodatkowo nowy szef traktuje pracowników o wiele lepiej niż poprzedni
pracodawca. Minusem tej pracy jest sezonowość. Wywiad z Darkiem był przeprowadzany w okresie
zimowym. Respondent wówczas nie pracował z uwagi na przestój w branży. W tym czasie podejmował
jednak dorywcze prace w okolicznych firmach i gospodarstwach rolnych. Dariusz planuje wyjazd do pracy
za granicę. Podobnie robi wiele osób z jego okolicy, którzy pracują na dużych niemieckich farmach. Do
wyjazdu zainspirowali Dariusza rodzice jego dziewczyny, którzy od lat sezonowo pracują w Niemczech.
Juliusz
(4.2.2.)

Trudno jest wymienić wszystkie miejsca pracy Juliusza. Dwukrotnie wyjeżdżał on do pracy za granicą,
gdzie był zatrudniony w agencji pracy tymczasowej, która „udostępniała” go różnym pracodawcom. W
Polsce Juliusz miał 4 różne miejsca pracy. Karierę rozpoczął tuż po zakończeniu nauki w liceum. Porzucił ją
na rzecz wspomnianej pracy za granicą. Po powrocie do Polski znalazł bardzo niesatysfakcjonujące
zajęcie. Następnie znów podjął pracę za granicą, ale powrócił do kraju ze względu na to, że jego
narzeczona znalazła tu perspektywiczne zatrudnienie. Dopiero niedawno udało mu się znaleźć pracę,
którą traktuje jako przyszłościową i daje nadzieję na zrobienie kariery. Wiązało się to z koniecznością
przekwalifikowania się, w które trzeba było zainwestować wspólne pieniądze. Znalezienie tej pracy
zbiegło się w czasie z przeprowadzką do własnego mieszkania i narodzinami dziecka.

Jolanta
(4.4.1.)

Jolanta jest pracowitą osobą. Już w podstawówce starała się zarabiać własne pieniądze, początkowo
pomagając w pracy członkom rodziny. Jej dalsza kariera zawodowa szła dwoma równoległymi ścieżkami.
Dzięki znajomym rozpoczęła pracę związaną z organizacją imprez muzycznych. Ta praca ciągnęła się przez
wiele lat. Obecnie kobieta dorabia w niej jedynie incydentalnie. Druga ścieżka kariery związana jest z jej
osiągnięciami naukowymi. Będąc na doktoracie pracowała w ciekawych projektach naukowych. Niestety
po obronie przez pół roku bezskutecznie szukała zatrudnienia. W końcu znalazła pracę w projekcie
badawczym. Szczęśliwie, gdy jego realizacja dobiegła końca, nadarzyła się okazja do zatrudnienia w
kolejnym projekcie. Nie jest to jednak stała praca. Projekt, w którym obecnie jest zatrudniona, niebawem
się skończy. Jolanta myśli zatem o jakiś zmianach, ale na razie jej plany w tym względzie są
niesprecyzowane. Jest jedynie pewna, że nie zdecyduje się na zajęcie, które jest poniżej jej kwalifikacji.

Jagienka

Respondentka czekała z rozpoczęciem pracy zawodowej do zakończenia studiów oraz wszystkich
dodatkowych kursów, które robiła w ich czasie. Pierwsze zatrudnienie udało jej znaleźć dość szybko.
Pomógł w tym przypadek – w firmie, do której aplikowała pracowała jej koleżanka ze szkoły średniej.
Kobieta wstawiła się u przełożonych za swoją znajomą. Co istotne, pierwsza praca była od razu zajęciem
zgodnym z wykształceniem Jagienki. Minusem pracy było to, że znaczna część zadań była wykonywana
poza miastem – dojazdy pochłaniały dużo czasu i pieniędzy. Mimo to praca była interesująca i opłacalna
pod względem finansowym. Jagienka pracowała tam 2 lata, dopóki nie zaszła w ciążę. Ustaliła wówczas z
pracodawcą, że na okres ciąży przejdzie na zwolnienie lekarskie, ponieważ dojazdy zagrażały jej dziecku.
Po jego narodzinach wróciła do pracy, ale wykonywała ją w mniejszym zakresie z uwagi na konieczność
opieki nad dzieckiem. Lukę w zarobkach zapełniły dodatkowe zajęcia, które Jagienka podejmowała w
mieście. Były one możliwe do pogodzenia z macierzyństwem, ponieważ nie wymagały dojazdów. Po kilku
latach respondentka postanowiła zmienić przebieg swojej kariery zawodowej. Przyjęła propozycję pracy
w instytucji publicznej, gdzie została zatrudniona na zastępstwo. Jak sama mówi, termin „zastępstwo” na
stałe wpisał się w jej karierę zawodową. Po pierwszym, krótkim doświadczeniu pracy w instytucji
publicznej podjęła zatrudnienie w prywatnej firmie. Nie odnalazła się tam jednak i zrezygnowała z tej
pracy po trzymiesięcznym okresie próbnym. Następnie wróciła do instytucji publicznej – znów na
zastępstwo. Praca jej się podobała, ale po jakimś czasie jej stanowisko zostało zlikwidowane. Jagienka
czuła się rozgoryczona i doszła do wniosku, że nie można wiązać przyszłości z pracą w sektorze
publicznym. Podjęła zatrudnienie w prywatnej firmie ulokowanej w pobliskim miasteczku. Praca była
bardzo wymagająca – czas zajmowały jej dojazdy, a długość pracy była umowna, zazwyczaj spędzała w
niej więcej niż 8 godzin. W tym czasie jej mąż pracował na dwóch etatach i takie obciążenie pracą obojga
małżonków prowadziło do zaniku ich życia rodzinnego. Jagienka postanowiła rzucić tę pracę, która nie
dość, że obciążająca, to jeszcze nie wiązała się z wysokimi zarobkami. Kobieta chciała spróbować
działalności na własną rękę. Założyła firmę, która działa do dziś. Kilka lat temu dostała znów propozycję
pracy w instytucji publicznej, oczywiście na zastępstwo. Jagienka łączyła je z prowadzeniem własnej
działalności, miała więc poczucie, że jak zastępstwo się skończy, to będzie miała do czego wrócić.
Szczęśliwie, od tego czasu udaje jej się być nieprzerwalnie zatrudnioną na etacie – w ostatnich 3 latach
pracowała na zastępstwa jeszcze w dwóch innych instytucjach publicznych. Od następnego roku ma
dostać „normalny” etat w jednej z instytucji, w której wcześniej była na zastępstwie.
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Marcin

Marcin podejmował pierwsze, dorywcze prace jeszcze w czasie nauki w liceum i na pierwszych latach
studiów (np. roznoszenie ulotek). Pierwszą poważną pracę zyskał w czasie ostatniego roku studiowania.
Była to od razu praca w zawodzie, w którym się kształcił i w branży, z którą związany jest do dziś.
Zatrudnienie to zawdzięcza swojemu zaangażowaniu w studenckim kole naukowym. Pierwszą pracę po
studiach znalazł w nieco przypadkowy sposób. Przechodząc obok miejsca, w którym odbywały się targi
pracy postanowił je odwiedzić. Nawiązał na nich kontakt z firmą ze swojej branży i złożył w niej CV.
Marcin był zadowolony z tej pracy, ale zmieniło się to po wypadku. Potrzebował czasu by wrócić do
pełnej sprawności, ale jego przełożeni przydzielali mu zadania wykraczające poza jego aktualne
możliwości. Został przez to zmuszony do złożenia wypowiedzenia. Respondent sam jednak przyznawał,
że, „spadł na cztery łapy”, ponieważ od razu pracę zaproponowała mu jedna z firm, z którą
współpracował w dotychczasowym miejscu pracy. Nadal była to więc praca w tej samej branży. Marcin
wykonuję ją do dziś, ale zmienił się jego charakter współpracy z firmą. Nie jest już w niej zatrudniony na
podstawie umowy o pracę, tylko współpracuje z nią poprzez własną działalność gospodarczą. Taki układ
ma dla niego pewne korzyści, ale generalnie obrazuje kierunek przemian na rynku pracy – pracownicy
muszą brać na siebie coraz większą odpowiedzialność i ryzyko, pracodawcy dążą do tego by być z nimi
związani w jak najluźniejszy sposób.

Daria

Respondentka pierwsze zajęcia zarobkowe podejmowała jeszcze w czasie nauki w liceum. Niektóre z nich
miały związek z opieką nad dziećmi, co miało wpływ na jej późniejsze decyzje prokreacyjne. Te prace
pozwoliły jej zebrać doświadczenia związane z rodzicielstwem, których nie miała możliwości zdobyć w
ramach rodzinnego środowiska wychowawczego. W pierwszych latach studiów dorabiała jako kelnerka.
Podczas dwóch ostatnich lat zaocznych studiów miała już pracę w zawodzie, który wykonuje
nieprzerwanie od tego czasu. Znalezienie tej stałej pracy na studiach pozwoliło jej na podjęcie decyzji o
wyprowadzce z domu i zamieszkaniu z partnerem. Tuż po obronie pracy magisterskiej zmieniła miejsce
pracy. Jest w nim zatrudniona od kilkunastu lat. Jedyne przerwy w pracy były związane z urlopami
macierzyńskimi i wychowawczymi. W momencie przeprowadzania wywiadu Daria była na kolejnym
urlopie. Sama przyznawała, że świadomość możliwości powrotu do pracy stabilizuje jej biografię.

Marianna

Marianna nigdy nie była na żadnej rozmowie o pracę. W czasie studiów mieszkała z rodzicami i nie
musiała się martwić o utrzymanie. Z kolei bezpośrednio po zakończeniu edukacji rozpoczęła studia
doktoranckie, które ze względu na wykonywane obowiązki i pobierane stypendium można uznać za
quasi-pracę. Po obronie doktoratu Marianna została zatrudniona na uczelni. Kobieta nie wykluczała, że w
przyszłości będzie poszukiwać pracy poza szkołą wyższą. W momencie przeprowadzania wywiadów nie
miała jednak sprecyzowanych planów w tym względzie.

Tabela 3.10. Miejsca zamieszkania respondentów
Szymon
(4.4.2.)

Respondent urodził się w Polskiej rodzinie za granicą, gdzie przebywał do 21 roku życia. Mieszkał poza
domem od 15 roku życia, ponieważ uczęszczał do szkoły z internatem. Po skończeniu 18 lat mieszkał
niezależnie – otrzymał lokum w ramach programu aktywizowania niepełnosprawnych osób.
Przeprowadzka do Polski oznaczała ponowne zamieszkanie z rodzicami. Obecnie mieszka z ojcem (rodzice
są rozwiedzeni).

Piotr
(4.4.3.)

Piotr nigdy nie wyprowadził się z domu rodziców. Nie zmieniło się to nawet po jego ślubie. Roczny epizod z
mieszkaniem poza domem był związany ze szkoleniem w służbach mundurowych. Krótkimi przerwami były
także wyjazdy do pracy za granicą. Obecnie buduje swój własny dom – na działce udostępnionej przez
rodziców, 200 metrów od domu, w którym się wychował.

Teresa
(4.3.1.)

Teresa wiele razy się przeprowadzała, ale przez prawie całe życie mieszkała w pobliżu swojego miejsca
urodzeniu. Po ślubie, w wieku 19 lat przeniosła się ze swojego rodzinnego domu do teściowej (rodzice
męża byli po rozwodzie). Następnie małżeństwo mieszkało na kilku stancjach. Przez pewien czas mieszkała
także w dość odległym mieście, gdzie przenieśli się w związku z pracą męża. Teresa zawsze marzyła o
mieszkaniu w tym miejscu, po zakończeniu delegacji męża zdecydowali jednak wspólnie, że wrócą w
rodzinne strony by być bliżej rodziny. Ich sytuacja ustabilizowała się, gdy wspólnie z teściem kupili własne
mieszkanie - można powiedzieć, że zadziałała tutaj ich sieć wsparcia. Przez następne lata odkładali
pieniądze na wkład własny do kredytu hipotecznego. Uzbierali je m.in. dzięki wyjazdom Teresy do pracy za
granicą. Ostatecznie małżonkowie wybudowali dom, w którym obecnie mieszkają. Mieszkanie nie jest
jednak jeszcze w pełni wykończone. Małżonkowie będą się tym zajmować w zależności od swojej sytuacji
finansowej. W kontekście zmian miejsca zamieszkania i rodzinnych sieci wsparcia należy wspomnieć, że
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Teresa swoje bliskie relacje z braćmi. Rodzeństwo zawsze bardzo pomagało sobie nawzajem. Gdy była
nastolatką, kobieta bardzo angażowała się w opiekę nad najmłodszym bratem. Jej matka pracowała poza
domem, więc wsparcie córki było bardzo potrzebne. Obecnie jednak sieć wsparcia, jaką tworzy jej rodzina,
jest wirtualna. Jej bracia mieszkają w innych miejscowościach i regionach. Ich migracje były bezpośrednio
związana z pracą zawodową.
Halina
(4.1.4.)

Halina całe życie mieszkała w małej miejscowości. W jej opowieści stale pojawia się motyw dojeżdżania do
różnych miejsc – do szkoły, do pracy, do znajomych. Kobieta przeprowadziła się jednak tylko raz w życiu –
przeniosła się z rodzinnego domu do swojego ówczesnego partnera (obecnego męża). Jej droga życiowa
różni się od dróg innych respondentów, w których motyw mobilności jest o wiele bardziej obecny. W
przypadku Haliny duże znaczenie miało z pewnością to, że przez całe życie mieszkała w gospodarstwach
rolnych. We wczesnej młodości pomagała w pracy rodzicom. Kilka lat temu także jej mąż zdecydował się
na przejęcie gospodarstwa po swoich rodzicach.

Józef
(4.4.2.)

Józef opuścił dom rodzinny, gdy przeniósł się na studia do miasta wojewódzkiego. W czasie studiów
mieszkał w różnych stancjach na jego terenie. Ważnym krokiem w jego życiu była decyzja o wspólnym
zamieszkaniu ze swoją dziewczyną. Para zdecydowała się na to po kilku miesiącach znajomości.
Początkowo wynajmowali lokum wspólnie z koleżankami dziewczyny Józefa. Po kolejnych kilku miesiącach
para zdecydowała się pójść krok dalej i samodzielnie wynająć mieszkanie. Od tego czasu Józef mieszka już
tylko ze swoją dziewczyną. Mężczyzna nie zmieniał więc już składu gospodarstwa domowego, ale
kilkukrotnie zmieniał miejsce zamieszkania. Przez prawie 2 lata trwał okres, gdy mieszkał z dziewczyną w
mieście wojewódzkim. Rosnące koszty życia i zmniejszające się zarobki zmusiły ich jednak do oszczędności.
Zdecydowali, że przeniosą się do miasta powiatowego, z którego pochodzi dziewczyna, licząc, że pozwoli
to obniżyć koszty utrzymania. Niestety wraz z przeprowadzką zmalały także zarobki Józefa, więc nie była
to najlepsza decyzja. Jednocześnie para zyskiwała coraz silniejsze przekonanie, że wynajmowanie
mieszkań jest marnowaniem pieniędzy. Gdy dzięki rządowej dopłacie pojawiła się możliwość kupienia
atrakcyjnego mieszkania na kredyt dość szybko zdecydowali się na ten krok. Mieszkanie położone było w
powiecie sąsiednim w stosunku do tego, w którym w tamtym momencie mieszkali, w miejscowości z
której pochodził Józef. Zakup mieszkania oznaczał więc kolejną przeprowadzkę.

Marian
(4.4.1.)

Marian nigdy się nie przeprowadzał. Przez całe życie mieszkał w tym samym mieszkaniu ze swoimi
rodzicami. Nie ma rodzeństwa – skład jego gospodarstwa domowego nigdy nie ulegał zmianom.

Zuzanna
(4.1.3.)

Zuzanna nie dostosowywała miejsca zamieszkania do miejsca pracy, ale odwrotnie – szukała zajęcia tam,
gdzie aktualnie mieszkała. Po skończeniu liceum i ślubie z pierwszym mężem na krótko wprowadziła się do
teściów. Wkrótce jednak wynajęli mieszkanie nieopodal, ponieważ życie pod jednym dachem z teściami
nie układało się dobrze. Następnie, po 2 latach wróciła do miasteczka, obok którego była położona jej
rodzinna miejscowość. Tu znalazła pracę najpierw jako sprzątaczka, a potem nauczycielka. Kilka lat
później, po rozstaniu z mężem przeprowadziła się do rodziców. Kolejną przeprowadzkę, kilkaset
kilometrów od rodziców, wymusił związek z obecnym partnerem. Początkowo miała duże trudności ze
znalezieniem pracy. Obecnie jej sytuacja zawodowa wydaje się ustabilizowana. Zuzanna wspólnie z
partnerem planuje jednak powrócić w rodzinne strony – rozpoczęli już budowę domu. Kobieta zdaje sobie
sprawę, że będzie musiała rozpocząć poszukiwanie pracy na długo przed oficjalną przeprowadzką. Wynika
to z jej wysokich aspiracji. Jako osoba wykształcona nie chce podejmować zajęcia poniżej kwalifikacji.

Paulina
(6.2.2.)

W dzieciństwie Paulina mieszkała z rodzicami i rodzeństwem w miasteczku. Nie zajmowali cały czas tego
samego domu - gdy była małym dzieckiem rodzina przeniosła się do większego lokum, które było bardzo
blisko ich pierwszego miejsca zamieszkania. Nadal jednak dom był bardzo ciasny i wielodzietnej rodzinie
nie mieszkało się w nim komfortowo. Z czasem z domu rodzinnego zaczęło wyprowadzać się rodzeństwo.
Po ślubie Pauliny do jej rodziców wprowadził się jej partner. Małżeństwo było nieudane i jak mówi Paulina
„po 1,5 roku spakowała męża”. Następnie do domu wprowadził się jej nowy partner. Było to możliwe,
ponieważ w tym okresie rodzice większość czasu spędzali na swojej działce w okolicach miasteczka. Za tą
decyzją stały też względy ekonomiczne. Oboje z partnerem zarabiali tak mało, że wynajmowanie
mieszkania byłoby nieracjonalne. Z drugim mężem mieszkała tu kilka lat, ale z niewielką przerwą. Ze
względu na konflikt z rodzicami Pauliny para na pewien czas przeniosła się do jej nowych teściów na
pobliską wieś. Po załagodzeniu konfliktu powrócili jednak do rodziców do miasteczka – małżeństwo nie
miało auta i problemem były dla nich dojazdy. Relacje z rodzicami kobiety nadal nie były jednaj najlepsze.
Kilkanaście miesięcy później teściowie Pauliny sprzedali swój stary dom i zaczęli budować nowy.
Małżeństwo podjęło decyzję o przeprowadzce na stałe do nich. Niedługo po tym zmarł teść Pauliny.
Obecnie Paulina mieszka tylko z mężem i dziećmi. Jej teściowa wyszła powtórnie za mąż i przeniosła się do
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męża do innej miejscowości. Paulina jest wdzięczna teściom za to, że dali im miejsce do mieszkania i
możliwość stworzenia własnego domu.
Marzena
(6.1.)

Marzena mieszka ze swoimi rodzicami i młodszą siostrą. Nigdy się nie przeprowadzała. Kobieta ma nie
najlepsze relacje z rodzicami, ale dostrzega wiele zalet mieszkania z nimi. Stwierdziła, że przychodzi do
domu jak do hotelu, ponieważ jej mama zajmuje się gotowaniem i sprzątaniem. Respondentka ogranicza
się do oddawania rodzicom części swojej wypłaty, która ma pokryć niektóre koszty jej utrzymania.

Paweł
(4.4.3.)

Pierwszych 6 lat życia Paweł spędził wraz z rodzicami i rodzeństwem na wsi, w domu, który został im
udostępniony przez krewnych. Jego mama, która pochodziła z miasta nie czuła się dobrze na wsi. Jej
naciski doprowadziły do przenosin do jej rodzinnego miasta. Przez mniej więcej pierwszy rok rodzina
Pawła korzystała z gościnności krewnych. W międzyczasie przystosowywano do użytku dom, w którym
mieszka on do tej pory, już mniej więcej od 20 lat. Przez ten czas skład domowników kilkukrotnie się
zmniejszał. Pierwszą osobą, która się wyprowadziła była jego siostra, która wyjechała na studia do dużego
ośrodka akademickiego. Jego brat studiował na miejscu, ale i tak jakiś czas potem opuścił dom rodzinny.
Paweł został sam z rodzicami, ale to nie trwało długo. Jego rodzice rozwiedli się, co wiązało się z
opuszczeniem domu przez ojca. Trudna sytuacja finansowa po rozwodzie zmusiła jego matkę do wyjazdu
do pracy za granicą. W ten sposób w wieku 19 lat Paweł został w domu rodzinnym sam. Respondent nie
zamierza jednak się z niego wyprowadzać. Główną zaletą domu są niskie koszty utrzymania.

Karolina
(4.3.3.)

W okresie po narodzinach Karoliny jej rodzice nie dysponowali własnym mieszkaniem i w związku z tym
mieszkali u jej dziadków. Respondentka nie mogła tego jednak oczywiście pamiętać. Dość szybko jej
rodzina przeniosła się do mieszkania komunalnego zaoferowanego przez gminę. Była to jednak niewielka
kawalerka, dlatego jej rodzice nie ustawali w staraniach by zdobyć większe lokum. Udało im się to, gdy
respondentka była w 3 klasie podstawówki. Od tego czasu, aż do ukończenia pierwszego kierunku
studiów, Karolina mieszkała z rodzicami w tym samym mieszkaniu. Będąc już magistrem przeniosła się do
dużego ośrodka akademickiego, w którym miała rozpoczęte studia zaoczne. Tam zamieszkała ze swoim
partnerem. Kilka razy się przeprowadzali – były okresy, gdy mieszkali ze znajomymi. Przeprowadzki były
powodowane zmieniającym się składem współlokatorów oraz kończeniem się umów najmu. Po kilku
latach para stwierdziła, że od tego momentu chcą już mieszkać wyłącznie we dwójkę. Podjęli taką decyzję,
mimo iż lubili klimat mieszkań studenckich. Partnerzy wynajęli wspólnie niewielkie mieszkanie. Po
pewnym czasie zaszła w ich życiu kolejna istotna zmiana. Partner Karoliny zdecydował się na powrót do
rodzinnego miasta, gdzie ponownie zamieszkał z rodzicami. Ona przez pewien czas została jeszcze w ich
mieszkaniu w wielkim mieście. Ostatecznie jednak Karolina również wróciła do swoich rodziców by być
bliżej partnera. Para oszczędzała i szukała okazji do kupienia własnego mieszkania. Krótko przed realizacją
wywiadu, 2 lata po powrocie do rodziców, udało im się zrealizować ten plan.

Jerzy
(6.3.)

Kiedy Jerzy miał 2 lata, jego rodzina przeniosła się do bardziej uprzemysłowionego regionu ze względu na
pracę ojca. Rodzina mieszkała tu w dwóch różnych miastach. Jerzy utożsamia się szczególnie z drugim z
nich, w którym chodził do szkół. Mężczyzna studiował w jeszcze innym mieście, do którego dojeżdżał. Jerzy
wybrał studia w tym mieście ze względu na dziewczynę, z którą się wówczas spotykał. Przeprowadził się
do niego dopiero pod koniec studiów – impulsem, który spowodował podjęcie decyzji o przenosinach było
gwałtowne zaognienie i tak nie najlepszych relacji z rodzicami. Przypadkowo udało mu się zamieszkać w
mieszkaniu wynajmowanym przez studentów. Mieszkał tu kilka lat, skład lokatorów się zmieniał.
Mieszkanie z młodymi ludźmi miało duży wpływ na jego styl życia. Po kilku latach trafił na współlokatorów,
z którymi relacje układały się źle. Szczęśliwie zbiegło się to z momentem, w którym podjął stałą pracę.
Dzięki temu mógł wyprowadzić się i zamieszkać po raz pierwszy samodzielnie. Wynajmuje mieszkanie sam
już od 6 lat. Jerzy deklaruje, że nie chce tego zmieniać, jego planem jest życie w pojedynkę.

Ignacy
(3.5.3.)

Mężczyzna wychowywał się w gospodarstwie rolnym – jego rodzice mieli więc stałe miejsce zamieszkania i
nie przeprowadzali się. Pozostał w domu rodzinnym także po tym, jak zakończył edukację i rozpoczął pracę
zawodową. Mimo że pracował poza domem, to bardzo angażował się w rozwój rodzinnego gospodarstwa
domowego. Był to okres, w którym udało się powiększyć gospodarkę i dochody. Problemem były jednak
rozbieżne wizje dalszego rozwoju. Ignacy chciał stawiać na nowoczesność, podczas gdy jego ojciec był
bardziej zachowawczy i obawiał się nadmiernych inwestycji w gospodarstwo. Konflikt zaostrzył się do tego
stopnia, że respondent musiał wyprowadzić się z domu rodzinnego. Wynajął mieszkanie w małym mieście
odległym o kilkadziesiąt kilometrów. Obecnie Ignacy nie ma stałego miejsca zamieszkania. Od wiosny do
jesieni pracuje w Niemczech, gdzie dzieli dom z innymi pracownikami sezonowymi. Zimą, gdy wraca do
Polski, wynajmuje mieszkania we wspomnianym wcześniej średnim mieście.
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Dariusz
(4.2.1.)

Dariusz nigdy się nie przeprowadzał. Całe życie mieszkał w gospodarstwie rolnym, które prowadzą jego
rodzice. Obecnie myśli o wynajęciu w niedalekiej przyszłości mieszkania wspólnie ze swoją dziewczyną.

Juliusz
(4.2.2.)

Juliusz wielokrotnie się przeprowadzał: w związku z pracą lub ze względu na swoją narzeczoną/żonę. Po
ukończeniu liceum rozpoczął studia zaoczne i podjął pracę, mieszkając w tym czasie u rodziców. Po 2
latach przeniósł się do jednego z krajów Europy Zachodniej, gdzie pracował razem ze swoim ojcem. Po ok.
2 latach wrócił jednak do Polski na prośbę narzeczonej, której nie podobał się związek na odległość.
Zamieszkali wspólnie w dużym mieście. Po jakimś czasie jego partnerka zdecydowała się wyjechać na
wymianę studencką. Juliusz powrócił wówczas do domu rodziców. Po jej powrocie ponownie zamieszkali
wspólnie w dużym mieście. Równolegle z planowaniem swojego ślubu narzeczeni zaczęli planować zakup
własnego mieszkania. Udało im się to po 3 latach wynajmowania mieszkania w dużym mieście.

Jolanta
(4.4.1.)

Jolanta urodziła się i wychowała w dużym mieście i nie przeprowadzała się często. W dzieciństwie
mieszkała w wynajmowanym domu z matką i biologicznym ojcem. Z przyczyn niezależnych od nich najem
został im wypowiedziany. Przenieśli się do zatem do dziadków - rodziców jej matki. Niedługo potem jej
rodzice się rozstali. Po kilku latach przeprowadziła się z mamą do jej drugiego męża. Mieszkała tu przez
następnych wiele lat. Wyprowadziła się dopiero w momencie, gdy była już na studiach doktoranckich.
Zamieszkała wtedy z koleżanką. Następnie wprowadziła się do swojego ówczesnego chłopaka, który
mieszkał w miejscowości tuż koło dużego miasta. Po rozstaniu para jeszcze pół roku mieszkała wspólnie,
ponieważ Jolanta musiała zorganizować sobie jakieś nowe lokum. Ostatecznie wynajęła mieszkanie w tej
samej miejscowości. Mieszka tam sama do dziś. Kobieta nigdy nie zmieniała miejsca zamieszkania w
związku z pracą i wydaje się, że nie rozważa takiej możliwości. Sama przyznaje jednak, że przeprowadzka
mogłaby jej ułatwić znalezienie pracy w zawodzie.

Jagienka

Jagienka przeprowadzała się tylko 2 razy w życiu. Pierwszą połowę swojego życia spędziła wraz z rodzicami
i siostrą w bloku w pobliżu centrum miasta. Siostra studiowała w innym mieście, stąd przez ostatnie lata
mieszkania w bloku była on rzadziej obecna w domu. Gdy Jagienka miała 18 lat, jej siostra wychodziła za
mąż. Rodzice postanowili przekazać jej własne mieszkanie w prezencie, a sami przenieśli się do domu,
który zbudowali na działce odziedziczonej po rodzinie. Jagienka mieszkała tam z nimi przez kolejnych wiele
lat. Po ślubie, który wzięła w wieku 24 lat, do jej rodziców wprowadził się mąż. Mieszkała tam z nim przez
7 lat, po czym małżeństwo przeprowadziło się do własnego domu. Został on zbudowany na działce
podarowanej przez rodziców respondentki i przy ich wsparciu finansowym.

Marcin

Marcin wczesne dzieciństwo spędził w rodzinnym mieście ojca, jednak nic pamięta z tego okresu. Całe
jego świadome życie przebiegało w rodzinnej miejscowości matki. Jego rodzice przenieśli się do niej, gdy
odziedziczyli mieszkanie po dziadkach. Respondent cały czas czuje się jednak mocno związany z rodzinnym
miastem ojca – spędzał tam wakacje, ma tam również wielu znajomych. Matka Marcina pochodziła z
dużego ośrodka akademickiego, dzięki czemu podjęcie studiów nie wiązało się dla respondenta z
koniecznością zmiany miejsca zamieszkania. Oficjalnie mieszkał z rodzicami, ale w czasie edukacji w szkole
wyższej „pomieszkiwał” także ze swoimi kolejnymi partnerkami. Marcin praktykował ten sposób życia
jeszcze przez dłuższy czas po skończeniu studiów. Sytuacja zmieniła się gdy poznał obecną żonę. Po dwóch
latach związku, w czasie których także „pomieszkiwał” w jej rodzinnej miejscowości, para wzięła ślub.
Zbiegł się on w czasie z przystosowaniem do użytki zakupionego wcześniej przez Marcina własnego
mieszkania. Zaraz po zawarciu małżeństwa, młodzi mogli więc stworzyć w pełni samodzielne
gospodarstwo domowe. W zakupie mieszkania pomogła Marcinowi książeczka oszczędnościowa założona
w dzieciństwie przez jego rodziców i dziadków. Respondent w przyszłości chciałby zamienić mieszkanie na
większe, by jego rodzinie mieszkało się wygodniej.

Daria

Daria po urodzeniu mieszkała z dziadkami i wujkiem (bratem mamy). Trwało to 3 lata – rodzice w związku
z pracą ojca przenieśli się do innej miejscowości. Tam przez większą część pobytu mieszkali sami, ale przez
pewien czas była z nimi matka ojca, który się nią opiekował. Potem nastąpił powrót do dużego miasta.
Rodzina zamieszkała w mieszkaniu opuszczonym przez dziadka (rodzice Darii byli po rozwodzie), który
przebywał za granicą. Było to jednak mieszkanie komunalne i z powodu braku przydziału jej rodzice
musieli je opuścić. Przydzielono im inne mieszkanie, w którym Daria mieszkała aż do czasu podjęcia decyzji
o zamieszkaniu z obecnym mężem. Nastąpił kolejny w życiu respondentki okres przeprowadzek. Para
wynajmowała kolejno samodzielnie dwa mieszkania. Po narodzinach starszego syna małżeństwo
przeprowadziło się na pewien czas do rodzinnej miejscowości męża, w której mieszkało z jego rodzicami.
Było to związane z problemami z pracą mężczyzny. Następnie małżeństwo mieszkało przez rok za granicą.
Po powrocie do kraju rodzina znów wynajmowała kolejno dwa mieszkania w wielkim mieście. Od kilku lat
rodzina mieszka w kupionym na kredyt własnym lokalu.
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Marianna

Marianna do momentu przeprowadzania wywiadu mieszkała z rodzicami. W jej bezpośredniej bliskości
mieszkali też dziadkowie – najpierw we wspólnym domu, potem w domu znajdującym się na tej samej
posesji. W pobliżu mieszkali także inni członkowie jej rodziny, na przykład brat ojca ze swoją rodziną.

Tabela 3.11. Odgrywanie ról rodzicielskich a wydarzeniach w innych sferach życia
Szymon
(4.4.2.)

Nie posiada dzieci, nie jest też w stałym związku. Ilość niezakończonych projektów życiowych wskazuje,
że zostanie rodzicem w momencie przeprowadzania wywiadu weszłoby w konflikt z innymi sferami
życia.

Piotr
(4.4.3.)

Piotr nie prowadzi rozbudowanego życia towarzyskiego – byłoby to trudne z dwójką małych dzieci i
odpowiedzialną pracą. Z drugiej strony nie odczuwa jednak wielkiej potrzeby kontaktów z
rówieśnikami, określa siebie jako domatora. Rodzicielstwo wymusiło jednak na nim rezygnację z jego
wielkiej pasji, jazdy na motorze. Uważa, że jest ona zbyt niebezpieczna dla kogoś, kto ma dzieci.
Ustabilizowanie sytuacji życiowej pozwoliło mu jednak zastąpić motor łowiectwem. Od dzieciństwa
marzył by zostać myśliwym i udało mu się to dopiero, gdy został ojcem.

Teresa
(4.3.1.)

Wydarzenia w różnych sferach życia Teresy wchodziły i wchodzą w nieustanne kolizje. Najbardziej
problematyczna w tym kontekście jest jej praca. Zajmuje dużo czasu, jest nieprzewidywalna i przynosi
umiarkowane dochody. Wydaje się, że aktywności w pozostałych sferach są jej podporządkowane. Z
pewnością rzutuje ona na ilość i sposób spędzania czasu z rodziną. Praca powoduje także, że Teresa
musi szukać pomocy w wychowaniu dzieci u innych członków rodziny. Praca zawodowa rozerwała
jednak jej naturalne sieci wsparcia. Bracia, na których zawsze mogła polegać mieszkają w innych
miejscowościach, do których przenieśli się właśnie ze względu na poszukiwanie zatrudnienia. Teresa nie
prowadzi życia towarzyskiego. Praca zawodowa w połączeniu z wychowaniem dzieci i obowiązkami
domowymi konsumują cały jej czas. Kobieta ma także niewiele momentów, w których może zrobić coś
dla siebie. Rezygnację z własnych przyjemności uważa ona za obowiązek rodzica.

Halina
(4.1.4.)

Wszystkie dzieci Haliny były nieplanowane. W jej przypadku można powiedzieć, że to rodzicielstwo
uniemożliwiało realizację zamierzeń w innych sferach życia, a nie odwrotnie. Kobieta przez wiele lat
była nieaktywna zawodowo. Wychowywała w pojedynkę pierwsze dziecko, co utrudniało jej
poszukiwanie stałego partnera. Obecnie Halina pracuje, a tryb jej pracy bardzo dezorganizuje jej życie.
Utrudnia jej to wykonywanie obowiązków domowych oraz spędzanie czasu z rodziną. Nawet, gdyby
byłą ją stać na wakacje, to i tak nie mogłaby sobie na nie pozwolić, ponieważ w jej pracy nie jest
możliwe uzyskanie urlopu dłuższego niż kilka dni. Halina podjęła pracę w tym miejscu, dopiero gdy jej
dzieci były już w wieku szkolnym. Niewyobrażalne jest, by jej tryb pracy był do pogodzenia z
wychowywaniem małego dziecka. Mogłoby to być możliwe w sytuacji, gdyby obowiązek ten przejął ktoś
z rodziny. Zarobki Haliny nie pozwoliłyby na wynajęcie opiekunki bądź opłacenie żłobka/przedszkola.

Józef
(4.4.2.)

Józef nie posiada dzieci. Analizując jego biografie można stwierdzić, że istnieje zagrożenie kolizji
pomiędzy jego i żony pracą zawodową, życiem towarzyskim a ewentualnym rodzicielstwem. Posiadanie
dziecka w naturalny sposób wymusiłoby zmiany w ich życiu codziennym. Może to być dodatkowy
argument za odkładaniem decyzji prokreacyjnej – to jednak spekulacji, niepotwierdzona „twardymi”
danymi z wywiadów.

Marian
(4.4.1.)

Marian planuje założyć rodzinę, ale te plany są na razie bardzo niesprecyzowane. Na razie nie ma
stabilnej pracy, ani kandydatki na stałą partnerkę, mieszka z rodzicami. Z pewnością trudno byłoby mu
godzić rodzicielstwo z innymi, nieuporządkowanymi sferami życia.

Zuzanna
(4.1.3.)

Rodzicielstwo było dla Zuzanny trudnym doświadczeniem, ponieważ została matką jeszcze w czasie
nauki w liceum. Macierzyństwo utrudniało jej więc dalszą edukację i rozpoczęcie kariery zawodowej.
Udało jej się to osiągnąć dzięki wsparciu rodziny, sama stwierdza, że gdyby nie pomoc rodziców, to
nawet liceum nie dałaby rady skończyć. Obecnie respondentka jest zapracowaną osobą. Poświęca się w
zasadzie tylko pracy zawodowej oraz wychowywaniu córki. Podkreśla, że jest domatorką, nie prowadzi
życia towarzyskiego.

Paulina
(6.2.2.)

Respondentka posiada dwójkę dzieci, w wieku 14 i 7 lat. Gdy Paulina brała ślub z drugim mężem, jej
dziecko z pierwszego związku było 3-latkiem. Narodziny pierwszego dziecka i wymuszone małżeństwo
utrudniły jej skończenie edukacji. Problemy w domu spowodowały, że na maturze osiągnęła niższy
wynik niż był w jej zasięgu. Następnie podjęła naukę w szkole policealnej, ale zrezygnowała z niej, żeby
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iść do pracy. Pierwszy mąż był bezrobotny. Jego wyprowadzka nie pogorszyła więc sytuacji rodziny, ale
nadal potrzebne były pieniądze. Jej życie osobiste znacznie poprawiło się po drugim ślubie. Przez
pierwsze lata jej relacje z nowym mężem układały się świetnie. Kobieta określa je jako „sielankę
małżeńską”. Zmieniło się to po narodzinach drugiego dziecka. Przybyło jej dużo nowych obowiązków, w
wykonywaniu których nie miała wsparcia męża. Mężczyzna od samego początku miał obiekcje odnośnie
powiększania rodziny, właśnie z uwagi na niechęć do brania na siebie nowych ciężarów. Ostatecznie
zgodził się na dziecko pod wpływem namów żony. Jego narodziny negatywnie wpłynęły na jej życie
uczuciowe, skończyła się „sielanka”. Narodziny drugiego dziecka możliwe były dzięki przeprowadzce do
teściów. To wydarzenie miało tak pozytywny wpływ na życie Pauliny, że macierzyństwo zbiegło się w
czasie z inwestycją w edukację i nie przeszkadzało w podejmowaniu kolejnych prac.
Marzena
(6.1.)

Marzena jest bezdzietna, nie można więc na podstawie faktów wnioskować na temat jak jej
rodzicielstwo koliduje z innymi sferami życia. Kobieta żyje z dnia na dzień. Nadal mieszka z rodzicami. W
ostatnich latach była zaangażowana w wiele burzliwych związków. Nie ukrywa tego, że lubi spotykać się
ze znajomymi i korzystać z używek. Na własne przyjemności przeznacza prawie całe swoje dochody. Jej
obecny styl życia byłby zupełnie nie do pogodzenia z ewentualnym macierzyństwem.

Paweł
(4.4.3.)

Paweł jest bezdzietny. Posiadanie dziecka wymusiłoby znaczące zmiany w jego stylu życia. Obecnie
mężczyzna funkcjonuje w dość swobodny sposób. Często spotyka się ze znajomymi, lubi imprezy. Kilka
razy wspominał o tym, że zdarza mu się „leczyć kaca”. Dodatkowo, Paweł musiałby uporządkować wiele
sfer swojego życia, np. podjąć decyzję odnośnie miejsca pracy i miejsca zamieszkania.

Karolina
(4.3.3.)

Karolina jest bezdzietna, dlatego ciężko stwierdzić, w jaki sposób rodzicielstwo zazębia się z innymi
sferami jej życia. Gdyby w tym momencie miała urodzić dziecko, wydarzenie to z pewnością bardzo w
płynęłoby na jej życie. Praca, którą wykonuje na stażu świadczona jest w systemie zmianowym. Kobieta
nigdy nie ma pełnych wolnych weekendów, ani wolnych dwóch dni pod rząd. Ponadto jej partner
pracuje w innym regionie i przyjeżdża do domu na weekendy. Karolina zostając matką musiałaby
zrezygnować ze stażu lub liczyć na pomoc rodziny. Respondentka prowadzi rozbudowane życie
towarzyskie, którego także nie mogłaby zapewne kontynuować w niezmienionej formie. Po trzecie,
Karolina dużo czasu poświęca swoim zainteresowaniom. Zostając matką musiałaby przemyśleć sposób
realizacji swojego hobby.

Jerzy
(6.3.)

Jerzy jest bezdzietny i nie planuje mieć dzieci. Jest spokojnym człowiekiem i prowadzi dość
zrównoważony styl życia. Rodzicielstwo byłoby możliwe do pogodzenia z jego pracą i życiem
towarzyskim. Problemów można doszukiwać się w sferze intymnej – Jerzy jest gejem i jest przekonany,
że nie pragnie związków z kobietami. Postanowił także zrezygnować ze związków z mężczyznami. Z
opowieści Jerzego wynikało, że trudno byłoby mu sobie wyobrazić wychowanie dziecka z drugim
mężczyzną.

Ignacy
(3.5.3.)

Ignacy jest młodym ojcem, jednak zupełnie nie poczuwa się do obowiązków rodzicielskich. Matką
dziecka jest kobieta, z którą połączyła go przelotna znajomość i mężczyzna nie wyobraża sobie, że
mogliby razem stworzyć rodzinę. Ignacy chciałby znaleźć „właściwą kobietę”, która mogłaby zostać jego
żoną i matką wymarzonej trójki dzieci. Respondent nie ma stałego miejsca zamieszkania. Częściowo
winny jest temu konflikt, który powoduje, że nie utrzymuje on kontaktów z niektórymi członkami
rodziny. Sposób życia mężczyzny i nieuporządkowane sprawy osobiste są sferą życia, która bardzo
utrudniają realizację takiego planu. Dodatkowo, nie sprzyja temu tryb pracy Ignacego (cykliczne
wyjazdy do Niemiec).

Dariusz
(4.2.1)

Dariusz ma 25 lat i jest w wieku, w którym jego rodzice mieli już pierwsze dziecko. Sam także planuje
posiadanie dzieci, ale zamierza osiągnąć ten cel stosując inną strategię niż jego rodziciele. Respondent
wykonuje nieskomplikowane prace fizyczne, które nie wiążą się z obowiązkiem pracy „po godzinach”.
Nie ma też planów rozwoju zawodowego, zależy mu po prostu na zarabianiu na życie. Gdyby
zdecydował się na pozostanie blisko swoich rodziców, mógłby liczyć na ich pomoc w wychowaniu
dziecka. Obowiązki rodzicielskie byłyby zatem do pogodzenia z pracą. Co istotne, praca Darka jest
niskopłatna i sezonowa. Obecnie nie mógłby zarobić na założenie rodziny. Mężczyzna nie ma także
rozbudowanego życia towarzyskiego, które mogłoby utrudniać podjęcie decyzji prokreacyjnej.
Problemem jest raczej to, że nie podejmuje intensywnych działań, które mogłyby mu pozwolić na
realizację planów życiowych.
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Juliusz
(4.2.2.)

Juliusz jest świeżo upieczonym ojcem – jego pierwsze dziecko miało w momencie przeprowadzania
wywiadu dopiero pół roku. Trudno jest więc jednoznacznie ocenić, jaki wpływ na jego życie będzie
miało ojcostwo. Na razie jest zafascynowany nową sytuacją i stara się jak najwięcej czasu spędzać w
domu. Twierdzi, że bycie rodzicem „zmienia optykę”. Rozważa np. powrót do aktywności sportowej, ale
z drugiej strony nie chce ryzykować kontuzji, która mogłaby utrudnić mu łączenie pracy z opieką nad
dzieckiem.

Jolanta
(4.4.1.)

Jolanta jest bezdzietna i nie można jednoznacznie stwierdzić jak rodzicielstwo wpłynęłoby na inne sfery
jej życia. Obecnie kobieta pracuje zdalnie, co mogłoby by być sprzyjającą okolicznością dla młodej
matki. Z drugiej jednak strony sama przyznaje, że praca w domu negatywnie wpływa na jej życie
towarzyskie. Macierzyństwo, jako kolejny powód by zostać w mieszkaniu, mogłoby tylko pogłębić ten
problem. Dodatkowo praca Jolanty jest dość nieprzewidywalna. Zdarzają się sytuacje, że bez zapowiedzi
musi pracować w godzinach nocnych. Na dodatek jej praca nie jest stała, nie mogłaby więc zapewnić
bezpieczeństwa finansowego przyszłej rodzinie.

Jagienka

Jagienka jest jedną z nielicznych respondentek, o której można powiedzieć, że udało jej się rozwinąć
karierę zawodową. W pewnym jej momencie nastąpiła dość istotna kolizja między nią, a życiem
rodzinnym. Długie godziny spędzone w pracy odbijały się na kondycji jej rodziny. Zbiegło to się w czasie
ze śmiercią ojca respondentki, która skłoniła ją do refleksji nad swoim życiem. Do tego czasu kobieta
zwraca baczną uwagę na to, by praca nie dominowała nad jej życiem osobistym. Szczęśliwie, jej kapitał
społeczny, kulturowy i ekonomiczny pozwala jej utrzymywać balans pomiędzy tymi sferami życia.
Kobieta nie prowadzi rozbudowanego życia towarzyskiego, nie rozwija też swoich pasji – jej życia skupia
się w sferach rodzinnej i zawodowej.

Marcin

Marcin został ojcem niedawno i w momencie przeprowadzania wywiadu nie dało się jednoznacznie
określić w jaki sposób rodzicielstwo wpływa na inne sfery jego życia. Z jednej strony obudziło się w nim
poczucie odpowiedzialności, które skłoniło go do bardziej intensywnej pracy, by zabezpieczyć rodzinę
na przyszłość. Z drugiej strony jego wolny czas jest w całości poświęcony wychowaniu dziecka –
podporządkowane są temu wszystkie codzienne wybory. Jego droga życiowa rozwija się obecnie
głównie w tych dwóch obszarach: zawodowym i rodzinnym.

Daria

Daria miała problemy z donoszeniem ciąży – zdarzyło się jej kilka poronień. Ich przyczyny nie są znane,
ale podejrzenia kobiety padają na stres w pracy. Jedna z nieudanych ciąż zbiegła się na przykład z
trudnym okresem, w którym Daria była zagrożona utratą pracy. Generalnie jednak respondentka nie
może narzekać na swoją pracę i wybrany zawód. Kobieta od dawna planowała posiadanie dzieci.
Twierdzi, że jedną z motywacji do podjęcia zatrudnienia w tym konkretnym miejscu była możliwość
względnie łatwego pogodzenia obowiązków domowych z rodzicielskimi. Daria nie prowadzi
rozbudowanego życia towarzyskiego, lubi spędzać czas na łonie rodziny. Wspólnie z mężem mają
niewielką grupę znajomych, ludzi „ustatkowanych”, z którymi od czasu do czasu spotykają się.
Ostatnimi czasy Daria praktykuje nowe hobby, które pozwala jej na rozwijanie upodobań artystycznych.
Wydaje się, że ta aktywność może zastępować jej pracę zawodową, z której czasowo zrezygnowała by
opiekować się drugim dzieckiem.

Marianna

Marianna chciała posiadać dzieci. Aktywowanie tej sfery życia było jednak w momencie
przeprowadzania wywiadu wstrzymane przez brak odpowiedniego partnera. Przeszkodą w realizacji
planów związanych z rodzicielstwem była także praca kobiety. Zajmowała jej ona bardzo dużo czasu i
nie ulegało wątpliwości, że taki model kariery zawodowej wykluczał rodzicielstwo.

Tabela 3.12. Odpowiedzialność za dziecko w opowieściach o życiu
Szymon
(4.4.2.)

Podkreśla, że dziecko to dużą odpowiedzialność. Łatwo doprowadzić do jego narodzin, ale trudniej
odpowiednio wychować. Zwraca także uwagę na fakt, że wychowanie dziecka wymaga odpowiednich
środków finansowych.

Piotr
(4.4.3.)

Uważa, że nietrafne jest twierdzenie o tym, że wychowanie dziecka dużo kosztuje. Należy zauważyć
jednak, że mieszka z rodzicami, a oboje z żoną posiadają stabilną pracę. Jego zdaniem do obowiązków
rodzica należy zapewnienie dobrego startu dziecku.
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Teresa
(4.3.1.)

Wątek odpowiedzialności za dziecko był dość mocno zaznaczony w opowieści o życiu Teresy. Skupiła się
ona zwłaszcza na ekonomicznych aspektach wychowania potomstwa. Była osobą niezamożną i zwracał
uwagę przede wszystkim na to, że obowiązkiem rodzica jest rezygnowanie z własnych przyjemności i
zapewnienie dziecku odpowiednich warunków do życia. Inny wątek związany z odpowiedzialnością
dotyczył głęboko zakorzenionej w psychice Teresy obawy przed urodzeniem niepełnosprawnego dziecka.
Lęk ten był jedną z głównych przyczyn tego, że respondentka nie zdecydowała się na trzecie dziecko. Jej
obawy nie miały podłoża czysto egoistycznego, np. związanego z lękiem przed większą ilością obowiązków
wynikających z opieki nad dzieckiem. Teresa opowiadała przede wszystkim o wymiarze praktycznym –
praca poza domem zajmuje jej bardzo wiele czasu, a jej zarobki są potrzebne rodzinie. Opieka nad chorym
dzieckiem oznaczałaby dla nich nieuchronne ubóstwo.

Halina
(4.1.4.)

Kobieta ma trójkę dzieci, z których żadne nie było planowane. W jej narracji był jednak obecny motyw
odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Po narodzinach ostatniego z potomków, stwierdzili z mężem, że
nie mogą pozwolić sobie na kolejne powiększenie rodziny. Ich sytuacja finansowa mogłaby wówczas stać
się dramatyczna. Halina już teraz ma w tym względzie problemy. Ubolewa nad tym, że nie stać jej na
sfinansowanie studiów najstarszego dziecka. Postanowiła jednak, że nie zabroni mu dalszej edukacji (w
momencie rozmowy dostało się na pierwszy rok). Wierzy, że uda się jej znaleźć jakiś sposób, by pomóc
finansowo dziecku. Czuła się odpowiedzialna za jego edukację. Kobieta nie łączyła tego z własnymi
doświadczeniami z młodości. Analizując jej drogę życiową widać jednak, że przejawia ona w tym względzie
zupełnie inną postawę niż jej rodzice.

Józef
(4.4.2.)

Józef ma bardzo sprecyzowane poglądy na temat odpowiedzialności rodzica za dziecko. Z jego narracji
wynika, że odpowiedzialność ta występuje w dwóch sferach życia. Po pierwsze konieczne jest zapewnienie
dziecku właściwych warunków materialnych. Jest to niemożliwe w przypadku niestabilnej sytuacji
życiowej, takiej, jak w jego przypadku. Po drugie, na rodzicu ciąży odpowiedzialność za zbudowanie
odpowiedniej relacji z dzieckiem. Zdaniem Józefa, członkowie rodziny powinni mieć wspólne
zainteresowania, spędzać czas razem, dobrze się rozumieć. Józef nie jest zadowolony z relacji, jaką ma ze
swoim ojcem. Mężczyzna ma wątpliwości czy na obecnym etapie życia potrafiłby nawiązać
satysfakcjonującą go relacje z własnym dzieckiem.

Marian
(4.4.1.)

Plany Mariana związane z prokreacją są tak mgliste, że w jego narracji biograficznej nie pojawiła się
kwestia odpowiedzialności za dziecko.

Zuzanna
(4.1.3.)

Respondentka w swoich wypowiedziach podkreśla znaczenie budowania więzi emocjonalnej z dzieckiem.
Sama jest bardzo zadowolona z relacji z własną matką, ale zwraca jednocześnie uwagę na brak aktywności
jej ojca, gdy była dzieckiem. Widać, że kobieta bardzo refleksyjnie podchodzi do budowania relacji ze
swoją córką. Zwraca uwagę, że wychowanie dziecka to duża odpowiedzialność. Jednocześnie rodzic
powinien wiele wysiłku wkładać w uczenie dziecka bycia odpowiedzialnym, podejmowania właściwych
wyborów, dobrego zarządzania pieniędzmi.

Paulina
(6.2.2.)

Wątek odpowiedzialności za dzieci przewijał się w narracji Pauliny. Kobieta nie łączyła go z kwestiami
finansowymi. Skupiała się na odpowiedzialności za wychowanie samodzielnego człowieka, który będzie
sobie dobrze radził w życiu. Poruszyła ten temat m.in. w kontekście przyzwyczajania swoich synów do
„pomagania” w domu. Nie chciała, by ich przyszłe partnerki były w takiej sytuacji, jak kobiety w jej
rodzinie, które nie otrzymywały wsparcia swoich partnerów w wykonywaniu obowiązków domowych.
Paulina czuła się zaniedbana przez swoich rodziców. Dla niej odpowiedzialność oznacza także budowanie
emocjonalnej więzi z dziećmi, obecność rodzica w ich życiu. Przyznawała, że to trudne zadanie dla
pracujących matek.

Marzena
(6.1.)

Marzena nie dostrzega u siebie instynktu macierzyńskiego i nie planuje posiadać dzieci. Jest lesbijką i z
pewnością nie chciałaby rodzić dziecka jakiegoś mężczyzny. W grę wchodziłaby zatem jedynie adopcja.
Marzena jest jednak pewna, że nie zdecyduje się na ten krok. Uważa, że dziecko wychowywane przez
lesbijki byłoby poddawane szykanom i miałoby trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej.
Rezygnację z rodzicielstwa traktuje jako kwestię odpowiedzialności. Jej zdaniem, decydowanie się na
macierzyństwo w sytuacji gdy będzie to oznaczać dla dziecka trudne doświadczenia, byłoby skrajnym
egoizmem.

Paweł
(4.4.3)

W opowieści o życiu tego respondenta wątek odpowiedzialności za dziecko pojawiał się incydentalnie.
Paweł jest bezdzietny i chociaż myśli o dzieciach, to ojcostwo w jego przypadku będzie zapewne kwestią
dość odległej przyszłości. Mężczyzna stwierdził, że kiedyś w ogóle nie czuł potrzeby posiadania dzieci. Jak
twierdzi, „zrozumiał o co w tym chodzi” po narodzinach siostrzeńca. Widzi, jak wielkim wysiłkiem dla
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siostry i jej partnera jest utrzymanie i wychowywanie dziecka. Z drugiej jednak strony dostrzega, że są oni
prawdziwie szczęśliwi. Paweł łączy więc w swojej narracji 2 wątki: konieczność poświęcenia się dla dziecka
oraz szczęście, jakie owo poświęcenie daje. Ten drugi wymiar rodzicielstwa jest w pewnym stopniu
egoistyczny – dziecko jest tu ujmowane w kategoriach „uszczęśliwiania” rodzica.
Karolina
(4.3.3.)

Respondentka uważa, że jej styl życia wyklucza posiadanie dziecka. Jest to związane nie tylko z obecną
pracą zawodową, ale także z tym, jak lubi spędzać czas wolny. Kobieta nie ma zamiaru podporządkowywać
się wymogom rodzicielstwa i rezygnować z tego, co lubi. Dlatego odpowiedzialną postawą wydaje się jej
rezygnacja z macierzyństwa. Respondentka zwracała także, że ma pewne problemy zdrowotne, które są
dodatkowym argumentem za rezygnacją z posiadania dziecka. Karolina stwierdziła, że gdyby jej naprawdę
zależało na rodzicielstwie, to zdecydowałaby się na adopcję. Mimo problemów z pracą, kobieta czuła się
dość bezpieczna, jeśli chodzi o finanse. W jej narracji nie pojawiał się wątek rezygnacji z prokreacji ze
względu na konieczność „zapewnienia godnego życia” dziecku.

Jerzy
(6.3.)

Respondent nie ma planów dotyczących założenia rodziny i posiadania dzieci. Z jednej strony przeraża go
wizja samotnej starości, z drugiej zastanawia się, czy byłby w stanie zapewnić dziecku dobre życie. Duże
znaczenie mają tu jego doświadczenia z dzieciństwa – nie chciałby powtórzyć błędów swoich rodziców.
Jerzy nie mówił tego wprost, ale wyczuwalne było, że obawia się, że jego orientacja seksualna spowoduje,
że dziecko będzie doświadczać wykluczenia. Respondent stwierdził też, że nie nadaje się na ojca. Te
wszystkie przemyślenia prowadziły go do wniosku, że rezygnując z rodzicielstwa postępuje w sposób
odpowiedzialny.

Ignacy
(3.5.3.)

Ignacy niedawno został ojcem. Jego dziecko jest owocem przelotnej znajomości i mężczyzna nie planował
angażować się w jego wychowanie. Za zadziwiający można uznać fakt, że w jego opowieści o życiu w ogóle
nie pojawił się wątek odpowiedzialności za dziecko. Mężczyzna sprawiał wrażenie człowieka, który próbuje
wyprzeć niewygodne fakty ze swojego życia. Interesujące wydaje się to, że analiza opowieści Ignacego nie
wskazuje, by respondent czuł naciski ze strony swojego otoczenia zmuszające go do przyjęcia roli ojca.

Dariusz
(4.2.1.)

Dariusz jest na razie bezdzietny i nie ma żadnych praktycznych doświadczeń w zakresie brania
odpowiedzialności za dziecko. Jego narracja wskazuje, że nie ma przemyślanego tego tematu.
Odpowiedzialność za dziecko oznacza dla niego przede wszystkich dostarczanie środków finansowych
niezbędnych do przeżycia. Uważa, że jest to powinność nie tylko ojca, ale także matki dziecka.

Juliusz
(4.2.2.)

Juliusz twierdzi, że zostanie ojcem „zmienia optykę”. Dla niego oznacza to skupienie się na drugim
człowieku, za którego jest się odpowiedzialnym. Mężczyzna nie traktuje jednak tego jako brzemię.
Założenie rodziny sprawiło, że poczuł się spełniony. Wie także, że musi dbać o siebie, tak aby podołać
obowiązkom ojca.

Jolanta
(4.4.1.)

Jolanta jest osobą bezdzietną, nie ma obecnie partnera życiowego. Nie wyklucza założenia rodziny w
przyszłości, ale przyznaje, że mogłoby to być trudne ze względu na jej stan zdrowia. Kobieta ma jednak
dogłębnie przemyślaną kwestię odpowiedzialności za dziecko. Po pierwsze, rezygnacja z rodzicielstwa w
obawie przed przekazaniem dziecku chorób genetycznych jest według niej kwestią odpowiedzialności.
Denerwują ją kobiety, które egoistycznie podchodzą do macierzyństwa i za wszelką cenę dążą do
posiadania dzieci, żeby poczuć się lepiej. Podobnie, za egoistyczne uważa oczekiwania, że dzieci będą w
przyszłości opiekować się swoimi starymi rodzicami. Z drugiej strony jest świadoma także tego, że dzieci
bardzo zmieniają życie rodziców, czego przykładem są niektóre jej koleżanki. Według Jolanty rodzic musi
pogodzić się z utratą części swojej wolności.

Jagienka

W narracji Jagienki pojawił się wątek zapewnienia dziecku „dobrego startu”. Jest to temat, który jest
obecny w jej rodzinie. Rodzice respondentki dołożyli wszelkich starań by zarówno jej samej, jak i jej
siostrze zapewnić ów dobry start. Obie kobiety miały możliwość zdobycia dobrego wykształcenia. Rodzice
pomogli im zbudować domy, podarowali samochody. Ich wsparcie obejmuje nie tylko przekazywanie
środków materialnych – rodzice pomagają także w codziennych, życiowych sprawach. Szczególne
znaczenie miała tu pomoc w opiece nad dzieckiem, która umożliwiła respondentce rozwijanie kariery
zawodowej. Rodzice byli dla niej także wsparciem emocjonalnym w trudnych chwilach. Jagienka jest
pewna, że ona sama powinna włożyć przynajmniej tyle samo wysiłku w zabezpieczenie przyszłości swojej
córki.

Marcin

Respondent dużo opowiadał o tym, że narodziny dziecka „zmieniają myślenie”. Jest to związane przede
wszystkim z poczuciem odpowiedzialności za dziecko, za drugiego człowieka. Dla Marcina oznaczało to na
przykład zintensyfikowanie wysiłków w pracy, by jak najszybciej spłacić kredyt mieszkaniowy. W razie,
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gdyby kolejny raz przytrafił mu się jakiś nieszczęśliwy wypadek, nie chciałby zostawiać swojej rodziny z
takim balastem. Odpowiedzialność przejawia się w jego przypadku także w codziennych, zwyczajnych
wyborach. Wracając zmęczonym po pracy nie ma on już możliwości spędzania czasu w sposób, na który
ma ochotę, ponieważ musi dostosować się do rytmu wypełniania obowiązków związanych z
rodzicielstwem.
Daria

Daria nie odnosiła się bezpośrednio do zagadnienia odpowiedzialności za dziecko. Z jej wypowiedzi można
wywnioskować jednak, że w większym stopniu utożsamia ją z troską o odpowiednie wychowanie dziecka,
niż z kwestiami finansowymi. Może to wynikać z tego, że jej rodzina ma stabilną sytuację finansową. Co
więcej, ona sama zdecydowała się na dziecko, gdy jej biografia była względnie ustabilizowana – posiadała
stałego partnera i stabilną pracę, w sytuacjach kryzysowych mogła liczyć na wsparcie rodziny. Daria
mieszka w wielkim mieście i miałaby możliwość skorzystania z oferty żłobków. Uważa jednak, że powinna
jak najdłużej zostać z dzieckiem w domu, ponieważ instytucje nie są w stanie zastąpić matczynej opieki.

Marianna

Marianna nie miała dzieci, kwestie związane z odpowiedzialnością rodziców były jej jednak znane,
ponieważ na co dzień wspierała w opiece nad potomstwem swojego brata. Bardzo często potrzebna była
mu pomoc, ponieważ odpowiedzialność za dziecko wymagała zapewniania mu nieustannego nadzoru.
Marianna dostrzegała fakt, że jej dzieciństwo wyglądało pod tym względem inaczej – rodzice mieli większą
swobodę i nie musieli aż tak bardzo starać się o zapewnienie opieki. Rodzicielstwo osób z pokolenia
respondentki było zadaniem, którego realizacja pochłaniała bardzo dużo czasu.

Tabela 3.13. Środowiska wychowawcze, w których funkcjonowały badane osoby
Szymon
(4.4.2.)

W otoczeniu Szymona było kilkoro dzieci, ponieważ kilka młodych osób z jego rodziny zdecydowało się na
emigrację w tym samym okresie. Miał także 2 młodsze o 9 lat siostry.

Piotr
(4.4.3.)

Piotr określa swoją rodzinę jako zżytą. Ma starszą siostrę, w dzieciństwie miał także kontakt z kuzynem.
Można zatem powiedzieć, że w jego rodzinie nie było wielu dzieci. Jego własne dzieci są jedynymi w
rodzinie, mimo że on jest najmłodszą osobą w swoim pokoleniu.

Teresa
(4.3.1.)

Teresa pochodzi z wielodzietnej rodziny. Także w jej rodzinnej miejscowości było sporo dzieci. Jak sama
przyznaje, duży wpływ na nią miały narodziny jej młodszego o 11 lat brata. Wówczas mogła nauczyć się
opieki nad dzieckiem i poznać piękno macierzyństwa. To doświadczenie unikatowe w porównaniu z innymi
respondentami. Ci spośród nich, którzy byli rodzicami w momencie przeprowadzania wywiadu, zazwyczaj
nie mieli żadnych poważniejszych doświadczeń związanych z opieką nad dzieckiem do czasu narodzin
własnego potomka. Analiza opowieści o życiu wskazuje, że z uwagi na zaangażowanie w wychowanie brata,
Teresie było łatwiej rozpocząć odgrywanie roli matki.

Halina
(4.1.4.)

Kobieta pochodzi z rodziny rolniczej. Halina ma 4 rodzeństwa: starszych siostrę i brata oraz dwójkę
młodszych braci. Wszyscy byli wychowywani w dość surowy sposób. Od najwcześniejszych lat musieli
pomagać w gospodarstwie. Kobieta opowiadała o swoim żalu do rodziców, którzy nie zapewnili jej
„normalnego”, wolnego od pracy dzieciństwa. Twierdzi ponadto, że była wychowywana na chłopięcy
sposób – przykładowo jej mama krótko obcinała jej włosy, żeby nie było kłopotu z ich codziennym
czesaniem. W jej otoczeniu było wiele dzieci, ale jak podkreślała Halina, byli to prawie sami chłopcy.

Józef
(4.4.2.)

Józef miał dwóch braci. Jego rodzina była dość tradycyjna. Kiedy był dzieckiem, jego matka zrezygnowała z
pracy by zajmować się domem i dziećmi. W opowieści o życiu tego respondenta pojawił się ciekawy wątek.
Mężczyzna nie jest pewny czy będzie potrafił być dobrym rodzicem, ponieważ uważa, że w rodzinie nie
przekazano mu odpowiednich wzorców. Józef nie ujął tego w ten sposób, ale sens jego narracji sprowadzał
się do tego, że według niego tradycyjny model jego rodziny nie przystaje do współczesności. Ma poczucie,
że powinien w inny sposób niż jego ojciec odgrywać swoją ewentualną rolę rodzica. Niepewność swoich
możliwości w tym względzie jest dodatkową motywacją do odkładania planów prokreacyjnych.

Marian
(4.4.1.)

Marian nigdy nie opiekował się dziećmi. Jest jedynakiem. Pochodzi jednak z dużej rodziny, w której było
dużo dzieci. Oboje jego rodziców miało po kilkoro rodzeństwa.

Zuzanna
(4.1.3.)

Zuzanna była najmłodsza z czwórki rodzeństwa. Zanim, niespodziewanie w młodym wieku została matką
nie miała dużego doświadczenia w opiece nad dziećmi. Wsparcia w tym zakresie udzieliła jej najbliższa
rodzina.

341

Paulina
(6.2.2.)

Respondentka miał trójkę znacznie starszego rodzeństwa. Otaczały ją przez to raczej starsze dzieci. W jej
dzieciństwie w okolicy było jednak jeszcze dość sporo rodzin z dziećmi. Paulina uważa, że jest stworzona do
rodzenia dzieci i lubi opiekować się niemowlakami. Nie marzy jednak o posiadaniu licznego potomstwa –
podjęła decyzję, że nie będzie starać się o trzecie dziecko. Za tą decyzją stało kilka argumentów, które
omówione są w poszczególnych tabelach. Jeśli chodzi o środowisko wychowawcze, to płynęły z niego jasne
sygnały – jej koleżanki posiadają dzieci i jest to dla nich „naturalne”. Wszystkie one jednak jednocześnie
pracują i nie mogą sobie pozwolić na dodatkowe obciążenie obowiązkami. Paulina wpisuje się zatem w
dominujący w jej społeczności model macierzyństwa.

Marzena
(6.1.)

Marzena ma niewielkie wyobrażenie o tym, jak wygląda wychowanie dzieci. Nie dostrzega nic
pociągającego w rodzicielstwie. Ma co prawda o 9 lat młodszą siostrę, ale nigdy nie pomagała mamie w
opiece nad nią. Kobieta nie utrzymuje bliższych kontaktów z koleżankami, które wychowują dzieci. Jej
obserwacje społeczności lokalnej prowadzą do konkluzji, że dziecko wychowywane przez nią jako przez
lesbijkę mogłoby mieć trudności w relacjach z otoczeniem. Trudno jej wyobrazić sobie siebie w roli matki. Z
pewnością macierzyństwo byłoby trudne do pogodzenia z jej obecnym stylem życia.

Paweł
(4.4.3.)

Paweł ma o 8 lat starszego brata i 4 lata starszą siostrę. Uważa, że rodzeństwo miało na niego duży wpływ,
a brat jest dla niego ciągle autorytetem w wielu sprawach. Dzięki rodzeństwu mężczyzna zainteresował się
muzyką alternatywną, co w pewnym wymiarze ukształtowało jego drogę życiową. Przez wiele lat grał w
amatorskim zespole. Do dziś w jego stylu życia widać wiele elementów charakterystycznych dla subkultur
muzycznych. Wpływ rodzeństwa widać także w nastawieniu Pawła do religii. Brat i siostra o wiele wcześniej
ją porzucili i, jak mówił respondent, to go „buntowało”. Mężczyzna był najmłodszy w rodzinie i nie miał
przez większość życia kontaktu z dziećmi. Jak sam przyznaje, nie wiedział o co chodzi w rodzicielstwie.
Zmienił pogląd po narodzinach siostrzeńca. Teraz jest prawie pewien, że chciałby w przyszłości być ojcem.
Widzi także z jakim poświęceniem wiąże się wychowywanie dziecka. Środowisko wychowawcze Pawła
dostarczyło mu więc ostatecznie wzorca, który może zostać przez niego wykorzystany w przyszłości podczas
odgrywania roli ojca. Należy jednak zwrócić uwagę, że mężczyzna jest pozbawiony wsparcia najbliższych
osób oraz nie posiada źródeł sprawdzonej wiedzy na temat rodzicielstwa. Zarówno członkowie jego
najbliższej rodziny, jak również przyjaciele opuścili rodzinne miasto, w którym Paweł odczuwa coraz większą
samotność.

Karolina
(4.3.3.)

Karolina jest jedynaczką i nie miała okazji nauczyć się opieki nad dziećmi. Ona nawet nie miała nigdy z nimi
większego kontaktu. Członkowie jej rodziny mieszkający w tej samej co ona miejscowości nie mieli wieli
dzieci, są wśród nich też osoby bezdzietne. Dalsza rodzina jest rozsiana po całej Polsce. Zdarzają się w niej
przypadki osób posiadających kilkoro dzieci, ale Karolina nie utrzymywała z nimi bliskich relacji. Dzieci są dla
niej pewną zagadką. Nie umie dostrzec nic ciekawego w przebywaniu z nimi i nie wie jak z nimi rozmawiać.
Dzieci, które spotyka w przestrzeni są dla niej po prostu męczące. Prowadzi to ją do wniosku, że ona po
prostu nie lubi dzieci. Jej konkubent ma bardzo podobne poglądy w tym względzie.

Jerzy
(6.3.)

Jerzy ma młodszą siostrę, z którą jednak nie utrzymuje kontaktu. Respondent jako dziecko stronił od
rówieśników. Znajdował sobie własne zajęcia, które były dla niego ciekawsze niż zabawy z kolegami. W jego
otoczeniu nie było dzieci. Jego rodzice pochodzili z drugiego końca Polski, co powodowało, że w miejscu
zamieszkania nie miał żadnej rodziny. Do dziś Jerzy pozostaje samotnikiem. Nie wspominał o żadnych
bliskich sobie ludziach, którzy posiadają dzieci.

Ignacy
(3.5.3.)

Ignacy ma 2 siostry: starszą o 4 lata i młodszą o 4 lata. Obie obecnie mieszkają z rodzicami. Starsza siostra
wyszła za mąż i przeprowadziła się do rodziny męża, ale jej związek był nieudany, wróciła więc do
rodzinnego domu. Ignacy wspomina, że gdy chodził do szkoły, w jego okolicy było jeszcze sporo dzieci. To
się jednak zmieniło – 5 lat temu zamknięto szkołę w jego rodzinnej miejscowości z powodu zbyt małej liczby
uczniów. Członkowie rodziny należący do pokolenia jego rodziców reprezentowali „tradycyjny model
rodziny”, który także dobrze opisywał sposób życia większości ludzi w jego okolicy. Sytuacja w pokoleniu
Ignacego wygląda już inaczej. Mężczyzna jest przekonany o tym, że powinien założyć rodzinę, ale sprawia
wrażenie nieprzygotowanego do roli ojca. Wymowne jest to, że Ignacy nie planował włączać się w
wychowanie swojego dziecka.

Dariusz
(4.2.1.)

Dariusz ma młodszego o 10 lat brata. Teoretycznie tego respondenta można by zaliczyć do tzw. „pokolenia
millenialsów”. Jego młodość wyglądała jednak inaczej niż wielu innych rówieśników. W dzieciństwie w jego
rodzinie nie było komputera ani dostępu do Internetu. Dariusz opowiadał, że jego wczesna młodość
wyglądała inaczej niż w przypadku jego brata. On grał z kolegami w piłkę, jeździł na wycieczki rowerem.
Jego brat także spędza czas z kolegami, ale zajmują ich głównie gry sieciowe. Często więc nie spotykają się
osobiście, tylko grają za pośrednictwem Internetu. Historia tych dwóch braci pokazuje przemiany poziomu
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życia, jaki dokonał się na obszarach wiejskich. Style życia mieszkańców wsi ewidentnie upodabniają się do
stylów charakterystycznych dla tej pory dla miast. Dariusz nie ma doświadczenia w opiece nad dziećmi,
mimo że ma sporo młodszego brata. W jego otoczeniu nie ma wielu rodzin z dziećmi. Po części wynika to z
faktu, że wielu młodych ludzi z okolicy wyemigrowało. Na miejscu zostało jeszcze kilku kolegów Darka.
Żaden z nich nie jest jednak po ślubie ani nie ma dzieci. Dariusz spotyka się z nimi w weekendy, spędzają
miło czas wspólnie ze swoimi dziewczynami.
Juliusz
(4.2.2.)

Mężczyzna ma starszą siostrę. Mieszkał w wielorodzinnym budynku, który jego rodzina dzieliła z krewnymi.
W bezpośredniej bliskości były więc także inne dzieci. Juliusz nie ma jednak większego doświadczenia w
opiece nad dziećmi. Obecnie kilku jego znajomych ma dzieci, co jest wręcz zadziwiającym zbiegiem
okoliczności. Wydaje się, że rodzicielstwo znajomych mogło mieć wpływ na jego wybór. Sam respondent
jednak nie zwracał na to uwagi.

Jolanta
(4.4.1.)

W otoczeniu Jolanty nie było wielu dzieci. Nie wspominała ona o żadnych doświadczeniach związanych z
opieką nad nimi. Była jedynaczką.

Jagienka

Jagienka ma 6 lat starszą siostrę. Respondentka uważa, że różnica wieku między nimi jest duża, co
powodowało, że gdy były nastolatkami nie miały dobrych kontaktów. Teraz, gdy obie mają swoje rodziny,
sytuacja się poprawiła. Siostra Jagienki również w stosunkowo młodym wieku wyszła za mąż – jej droga
życiowa była wzorem dla respondentki. Respondentka wzięła ślub w wieku 24 lat. Krok ten nie był jednak
związany z decyzją prokreacyjną – młoda para dążyła najpierw do uporządkowania i ustabilizowania
wspólnego życia. Jagienka mówi, że po ślubie odczuwali z mężem presję otoczenia, by zostać rodzicami. Jej
środowisko wychowawcze bardzo dobrze przygotowało ją do roli matki. Największe znaczenie miał tu fakt,
że po narodzinach córki stale były przy niej obecne starsze kobiety z jej rodziny. Jagienka miała więc czas by
wszystkiego się nauczyć i płynnie wejść w nową rolę.

Marcin

Marcin podkreślał, że nie miał do czynienia z małymi dziećmi dopóki sam nie został ojcem. Jego rodzice byli
jedynakami, dlatego w najbliższej rodzinie nie było żadnych cioć, wujków ani ich dzieci. Respondent miał
dwóch młodszych braci, ale nie miał możliwości włączenia się w opiekę nad nimi. Mężczyzna stwierdził
także, że jako dziecko miał ogólnie mały kontakt z dziewczynkami, więc musiał później uczyć się
nawiązywania z nimi relacji. Środowisko wychowawcze nie dostarczyło mu wiedzy na temat zakładania
rodziny oraz nie wysyłało mu silnych impulsów nakłaniających do zdobycia się na ten krok. Pewien wpływ
na wybory życiowe Marcina mógł mieć fakt, że jego brat zawarł związek małżeński rok wcześniej niż
respondent. Z drugiej strony Marcin podkreślał, że młodszy brat do tej pory nie ma dzieci, więc nie należy
przeceniać wpływu tego wydarzenia na jego wybór życiowy. Z drugiej strony, bratu jego żony urodziło się
dziecko rok wcześniej przed narodzinami jego potomka. Marcin zwracał uwagę, że nie planował dziecka w
tym określonym momencie, wiec niemożliwe jest posądzanie go również o wzorowanie się na szwagrze.
Nie można jednak całkowicie wykluczyć takiego wpływu. Marcin z żoną dopuszczali możliwość zostania
rodzicami i nie podejmowali żadnych kroków by zapobiec ciąży. Z tego względu narodziny ich pierwszego
dziecka należy traktować jako przypadek, który wystąpił w kontrolowanych ramach, na których
występowanie pewien wpływ mogło mieć środowisko wychowawcze. Respondent zwrócił uwagę na
ciekawą rzecz, która obrazuje przemiany stylów rodzicielstwa w ostatnich dekadach. Wspominał wczesne
dzieciństwo i wujka, który puszczał kółka z dymu papierosowego by zabawić dzieci na imprezach
rodzinnych. Wtedy palenie przy dzieciach było czymś normalnym. Dziś Marcin nie wyobraża sobie by ktoś
mógł palić przy jego dziecku.

Daria

Rodzina respondentki od strony ojca była niewielka, inaczej było w przypadku mamy. Utrzymywanie
kontaktów z tą drugą grupą krewnych nie zaowocowało jednak tym, że Daria miała w swojej rodzinie
kontakty z małymi dziećmi. Mimo to udało jej się we wczesnej młodości zdobyć pewne doświadczenia
związane z rodzicielstwem. Daria pomagała opiekować się dziećmi osobom z otoczenia, sąsiadom i
znajomym. Opieka nad dzieckiem była nawet kiedyś jej wakacyjną pracą. Ta respondentka jest ciekawym
przykładem tego, w jaki sposób wiedza na temat rodzicielstwa może być przekazywana w ramach
społeczności lokalnych. Obecnie Daria mogłaby liczyć na wsparcie dziadków w opiece nad swoimi dziećmi.
Obawia się jednak, że jej rodzice mogliby je za bardzo rozpieścić. Respondentka doszła do tego wniosku,
gdy obserwowała w jaki sposób dziadkowie opiekują się jej bratanicą. Kobieta jest w tej szczęśliwej sytuacji,
że posiada pracę, która względnie łatwo da się pogodzić z obowiązkami rodzicielskimi. Daria podziwia
swoich rodziców, uważa, że poświęcali się dla dzieci. Ich postawa miała wpływ na to, jak ona sama odgrywa
rolę rodzica.

Marianna

Respondentka wychowywała się w środowisku, w którym było dużo dzieci. Wynikało to z faktu, że w
pobliżu mieszkało wielu członków jej rodziny. Wpływało to na całe jej życie do momentu przeprowadzenia
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wywiadu. Przykładowo, Marianna pomaga w opiece nad dziećmi brata, dzięki czemu zdobywała
doświadczenie w tym zakresie. Na marginesie należy zwrócić uwagę na fakt, że ta jej pomoc była bardzo
potrzebna – bez wsparcia członków rodziny brat i jego żona mieliby trudności z łączeniem odgrywania ról
rodzicielskich z pracą zawodową. Marianna utrzymywała kontakty z wieloma koleżankami z liceum. Wśród
jej siedmiu najbliższych znajomych, tylko jedna kobieta była po ślubie i posiadała dziecko. Grupa
rówieśnicza nie dostarczała jej impulsów ani wiedzy przydatnej z punktu widzenia przyszłego rodzicielstwa.

Tabela 3.14. Problemy w rodzinie pochodzenia
Szymon
(4.4.2.)

Dzieciństwo uważa za udane, chociaż nie postrzega siebie jako szczególnie rozpieszczane dziecko. Nie
wychowywał się w luksusowych warunkach, ale rodzice ciężko pracowali by zapewnić odpowiedni poziom
życia. Cieniem na jego życiu rodzinnym kładzie się rozwód rodziców, ale należy zwrócić uwagę, że miał on
miejsce, gdy był już osobą dorosłą.

Piotr
(4.4.3.)

Respondent założył własną rodzinę, ale nadal mieszka z rodzicami. Jest bardzo zadowolony ze swojego
życia rodzinnego – zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Podkreśla, że rodzina jest bardzo zżyta, jej
członkowie bardzo się zawsze wspierali. Ma ograniczony kontakt ze starszą siostrą, która mieszka w innym
mieście, ale tłumaczy to różnicą wieku i charakterów.

Teresa
(4.3.1.)

W odróżnieniu od bardzo wielu respondentów, Teresa nie uskarżała się na problemy w rodzinie
pochodzenia, które odcisnęły się w negatywny sposób na jej drodze życiowej. Kobieta do dzisiaj ma bardzo
dobre relacje ze swoimi braćmi. Może także, w pewnym zakresie, liczyć na wsparcie swoich rodziców.

Halina
(4.1.4.)

Życie rodzinne Haliny było i jest dość burzliwe. Jej rodziny z pewnością nie można porównać do
bezpiecznej przystani. Cieniem na jej dzieciństwie położyły się choroby matki, surowy styl wychowania,
jaki prezentowali jej rodzice oraz znaczna ilość obowiązków domowych. Jej relacje z rodzeństwem są
skomplikowane i w niektórych przypadkach jest to pokłosie konfliktów ciągnących się od lat. W jej rodzinie
są ponadto osoby nadużywające alkoholu, co wpływa na relacje z bliskimi. Obecnie Halina mieszka w
pobliżu swoich teściów. Z mężem mają dwójkę dzieci, ale oprócz nich wychowują jeszcze jej pierwsze
dziecko, które zostało przysposobione przez obecnego partnera. Niektórzy członkowie rodziny męża nie
akceptują Haliny i jej pierworodnego. Jest to powodem wielu trudnych sytuacji, a bardzo napięta
atmosfera w rodzinie utrzymuje się od lat.

Józef
(4.4.2.)

Józef nie jest do końca zadowolony ze swoich relacji z rodzicami, zwłaszcza z ojcem. Uważa, że zbyt mało
w nich bliskości, nie są oparte na wspólnych zainteresowaniach i poglądach. Może to być jedną z przyczyn
tego, że sam odkłada decyzję o zostaniu ojcem. Rodzina nie do końca była dla niego bezpieczną przystanią
w sensie emocjonalnym. Z drugiej jednak strony nie można stwierdzić, że występowały w niej jakieś
poważne problemy. Józef bardzo szanuje swoich rodziców i docenia ogromny wysiłek, jakim było
wychowanie i utrzymanie dzieci. Utrzymuje codzienne kontakty z rodzicami i nie można powiedzieć, że
życie rodzinne jest dla niego źródłem problemów. Mężczyzna z pewnością może liczyć na wsparcie swoich
bliskich.

Marian
(4.4.1.)

W rodzinie Mariana nie wystąpiły problemy, które mogłyby mieć wpływ na jego dalsze życie. Jego rodzina
wydaje się być zgodna i kochająca. Warto zwrócić uwagę, że inaczej niż w przypadku wielu respondentów,
jego rodzice dzielili się obowiązkami w sposób partnerski.

Zuzanna
(4.1.3.)

Kobieta nie jest zadowolona z tego, że jej ojciec mało angażował się w wychowanie dzieci. Opowiadała
także o tym, że w dzieciństwie w jej domu były problemy z alkoholem i przemocą. Podobne kłopoty
pojawiły się w jej pierwszym małżeństwie i doprowadziły do jego rozpadu. Obecnie żyje w związku
partnerskim.

Paulina
(6.2.2.)

Rodzice Pauliny nie poświęcali dużo czasu i energii jej wychowaniu. Kobieta tłumaczy to tym, że była ich
czwartym, najmłodszym i niechcianym dzieckiem. Z jej wypowiedzi można było wywnioskować, że czuje
żal do rodziców. Problemy w rodzinie były związane także z obowiązującym w jej ramach podziałem ról.
Ojciec był głową rodziny, której nie można się było sprzeciwiać. Matka Pauliny nigdy nawet nie próbowała
tego robić. Kłopot polegał na tym, że ojciec był alkoholikiem, który stosował przemoc. Nie wywiązywał się
więc wzorowo z obowiązków głowy rodziny. Paulina, mimo że negatywnie ocenia jego postawę, to
próbowała go także tłumaczyć. Zwracała uwagę, że dawniej picie alkoholu w miejscu pracy było czymś
zwyczajnym i to pogrążało ojca. Zwracała uwagę, że nie miał on szczęśliwego dzieciństwa. Jako 15-latek
opuścił rodzinny dom i przeniósł się za pracą do innego regionu Polski. Zaniedbania rodziców odbiły się na
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drodze życiowej Pauliny, która w podstawówce powtarzała klasę, a w technikum zaszła w nieplanowaną
ciążę. Jej relacje z rodzicami nie były dobre także, gdy stała się dorosłą osobą. Wnioski z przeprowadzonej
analizy nie zmierzają do obwiniania rodziców respondentki o jej porażki życiowej. Badanie drogi życiowej
wskazuje jednak, że bardzo prawdopodobne jest to, że problemy rodzinne są powiązane z niektórymi
negatywnymi wydarzeniami w jej życiu.
Marzena
(6.1.)

Rodzice Marzeny byli dla niej bardzo surowi. Częściowo wynika to z ich wiary, z którą związanych jest
wiele szczegółowych nakazów i zakazów. Respondentka już jako dziecko zaczęła się przeciw nim
buntować. Rodzice bardzo często karali ją, przy czym niektóre kary były dotkliwe i upokarzające.
Przykładem takiej kary był zakaz korzystania z lodówki. Awantury w domu powodowały, że Marzena
często z niego uciekała. Ucieczki prowadziły jednak do eskalacji konfliktów, kolejnych kar i nowych
awantur. Kobieta doświadczała w dzieciństwie przemocy. Była ofiarą ataków ze strony ojca. Przemoc jest
w jej rodzinie dziedziczna. Respondentka wie, że także jej ojciec był ofiarą ataków ze strony domowników.
Sytuację w rodzinie Marzeny komplikuje fakt, że jej rodzice mieli problem z zaakceptowaniem jej orientacji
seksualnej. To zaczęło się zmieniać, matka respondentki wykazuje wolę by nawiązać przyjazne stosunki z
jej obecną partnerką. Marzena wie jednak, że gdyby była heteroseksualna, to jej relacje z rodzicami
wyglądałyby o wiele lepiej.

Paweł
(4.4.3.)

Paweł niechętnie opowiadał o problemach w swojej rodzinie. Niewątpliwie jednak odcisnęły one piętno na
jego życiu. Mężczyzna wspominał, że gdy był dzieckiem, jego rodzice często się kłócili. Ostatecznie doszło
do ich rozwodu. Paweł twierdzi, że w momencie, gdy do niego doszło poczuł ulgę.

Karolina
(4.3.3.)

Karolina jest jedynaczką. Uważa, że była rozpieszczanym dzieckiem, które od rodziców dostawało
wszystko, czego sobie zażyczyło. Krytycznie ocenia niektóre poglądy i postawy swoich rodziców, ale cały
czas utrzymuje z nimi bliski kontakt. W czasie wywiadu wielokrotnie podkreślała, że szanuje ich wysiłki,
dzięki którym miała szczęśliwe dzieciństwo. Karolina należy zatem do tych respondentów, dla których
rodzina oznacza wsparcie i schronienie przed światem zewnętrznym. W jej opowieści o życiu brakuje
większych problemów związanych z życiem rodzinnym. Jedynym niemiłym doświadczeniem były wyjazdy
rodziców do pracy za granicą. Karolina musiała wówczas przez kilka miesięcy spędzać czas z krewnymi,
których nie lubiła. Wyjazdy te powtarzały się cyklicznie przez niemal całe jej dzieciństwo i wczesną
młodość.

Jerzy
(6.3.)

Jerzy doświadczał przemocy w domu, jego ojciec jest alkoholikiem. Respondent wspominając czasy
spędzone w domu rodzinnym, widzi, że „rodzice ciągnęli go w dół”. Z tego względu obecnie bardzo
potrzebuje nawet niewielkich sukcesów, które go dowartościowują. Potrafi cieszyć się z osiągnięć, na
które wielu ludzi nie zwracałoby nawet uwagi. Jerzy jednak skupia się na tym, że doszedł do nich sam i że
nie spełniły się wróżby jego matki, która wmawiała mu, że „nigdy do niczego nie dojdzie”. Niewątpliwie
relacje z rodzicami i sposób wychowywania przez nich syna bardzo mocno wpłynęły na Jerzego. Będąc
dorosłym mężczyzną ciągle wraca do wydarzeń z dzieciństwa i wczesnej młodości. Odnosi się wrażenie, że
nie jest to dla niego przepracowany temat. Utrzymuje kontakty z rodzicami, ale bardzo ograniczone. Mimo
że nie mieszkają daleko, widuje się z nimi raz na kilka miesięcy, a raz na kilka tygodni dzwoni.

Ignacy
(3.5.3.)

Ignacy nie wspominał o tym, by w dzieciństwie doświadczał trudnych sytuacji w rodzinie pochodzenia.
Jego opowieść o życiu wskazuje jednak, że członków rodziny nie łączyły bliskie związki emocjonalne. Dzieci
były wychowywane surowo, od małego brały udział w pracy w gospodarstwie rolnym. Między Ignacym a
jego ojcem od lat narastało napięcie, które przerodziło się w otwarty konflikt. Jego skutkiem jest to, że
respondent nie utrzymuje obecnie kontaktów z częścią swojej rodziny. W momencie przeprowadzania
wywiadu żył na własną rękę, rodzina nie zapewniała mu żadnego wsparcia.

Dariusz
(4.2.1.)

Dariusz nie miał nigdy poważnych problemów w rodzinie pochodzenia. Wydaje się, że jego rodzice nie
wychowywali go twardą ręką. Inaczej, niż inni respondenci ze wsi, nie musiał on w dzieciństwie pracować
w gospodarstwie rolnym. Rodzice zaakceptowali jego decyzję, że nie będzie po nich przejmował
gospodarstwa. Co więcej, mimo że kilka lat temu skończył szkołę, nie mają nic przeciwko temu, że nadal u
nich mieszka i jest daleki od usamodzielnienia się.

Juliusz
(4.2.2.)

Rodzice mężczyzny nie mieszkają od dawna razem, chociaż ze względów religijnych nie mają formalnego
rozwodu. W dzieciństwie rodzice rozchodzili i schodzili się ponownie. Mężczyzna określił swoje życie
rodzinne jako burzliwe i stwierdził, że ze względu na te problemy starał się dużo przebywać poza domem.
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Jolanta
(4.4.1.)

Biologiczni rodzice Jolanty byli rozwiedzeni. Kobieta nie pamięta zbyt dobrze swojego ojca. Zastąpił go
drugi mąż jej matki, z którym respondentka była i jest bardzo blisko związana. Dzięki temu, mimo rozwodu
biologicznych rodziców, Jolanta jest bardzo zadowolona ze swojego życia rodzinnego.

Jagienka

Jagienka miała i ma w dalszym ciągu udane życie rodzinne. W wywiadzie podkreślała, że jej rodzina była
„normalna, kochająca się”. Między rodzicami zdarzały się czasem nieporozumienia, ale nie zagrażały one
trwałości ich małżeństwa. Zwracał uwagę fakt, że jej rodzice zrobili bardzo dużo, by obie ich córki miały
„dobry start” – pomogli im się wykształcić, zapewnili mieszkania, wspierali finansowo oraz pomagali w
codziennych obowiązkach. Rodzina była dla Jagienki wsparciem, a nie problemem.

Marcin

W rodzinie Marcina nie było poważnych problemów. Mężczyzna utrzymuje przyjazne stosunki z rodzicami,
ale zarazem dba o to, by nie były one zbyt zażyłe i by cechował je zdrowy dystans. Wydaje się, że obawia
się wpływu rodziców na swoją drogę życiową, nad której przebiegiem chciałby utrzymywać jak największą
kontrolę. Do ochłodzenia relacji z rodzicami skłonił go przykład jego młodszego brata, który wcześniej niż
on ożenił się. Marcin widział, że rodzice próbowali ingerować w jego życie małżeńskie i że generowało to
konflikty. Respondent uważa, że pewnym problemem w jego młodości była zła sytuacja finansowa
rodziny. Wydaje się to zadziwiające w kontekście tego, że jego ojciec wykonywał wolny zawód cieszący się
wysokim prestiżem. Przekonanie o złej sytuacji finansowej może wynikać z układu odniesienia, z którego
korzystał respondent. Była nim grupa wielkomiejskich specjalistów, początkującej klasy średniej lat 90. Być
może porównując się z tego typu znajomymi jego sytuacja finansowa wydawała mu się zła. Porównując go
z innymi respondentami, nie widać tego – można zaliczyć go do respondentów, których dzieciństwo i
młodość przebiegała w stabilnych finansowo warunkach. W przeszłości rodzina respondenta musiała
zmierzyć się trudną sytuacją – jego młodszy brat zmarł na nowotwór. Respondent niechętnie odnosił się
do tego wydarzenia.

Daria

Respondentka nie doświadczyła poważnych problemów rodzinnych, które mogłyby wpłynąć na przebieg
jej drogi życiowej. Uważa, że jej rodzice poświęcali się dla niej i starali się jej zapewnić jak najlepsze
warunki do rozwoju. Znaczącym doświadczeniem z dzieciństwa mogłyby być wyjazdy matki respondentki
do pracy za granicą. Wymuszało to na jej ojcu przejmowanie całości obowiązków domowych. Mężczyzna
miał trudne dzieciństwo, które powodowało, że Daria była pozbawiona kontaktów z rodziną z jego strony.

Marianna

Rodzice Marianny byli osobami wykształconymi i aktywnymi. Mieszkali blisko swoich krewnych i mogli
liczyć na ich wsparcie. Rodzina, rozumiana szeroko, nie dostarczyła problemów, które wpłynęły na
przebieg jej drogi życiowej. Przeciwnie, rozwijała się ona spokojnie, niejako automatycznie. Trudne chwile
w rodzinie kobiety były związane z chorobami. Chorował jej ojciec, którego sprawność uległa przez to
obniżeniu. Wymusiło to zmniejszenie jego aktywności, która kiedyś była jego wizytówką. Sytuacją
kryzysową była także choroba nowotworowa jej brata, którą szczęśliwie udało mu się przy wsparciu
rodziny pokonać.

Tabela 3.15. Podział obowiązków domowych w rodzinie pochodzenia
Szymon
(4.4.2.)

Oboje rodziców pracowało zawodowo. Podział obowiązków między nimi respondent określa jako typowy
– z większym zaangażowaniem matki w domowe zajęcia. Podkreśla jednak, że także ojciec miał obowiązki
na rzecz gospodarstwa domowego.

Piotr
(4.4.3.)

Obowiązki w domu rodzinnym były podzielone płciowo – prawie wszystkie prace domowe wykonywały
kobiety, matka i babcia. Ojciec respondenta „nie wtrącał się do wychowania dzieci”, zajmował się pracą
zawodową. Niemniej jednak, matka badanej osoby także pracowała zarobkowo poza domem.

Teresa
(4.3.1.)

Respondentka wychowała się w małej miejscowości i podział obowiązków w jej rodzinie był dość
tradycyjny. Sama odczuła to, gdy jako jedenastolatka musiała mocno zaangażować się w opiekę nad
młodszym bratem. Mimo iż miała ona jeszcze trzech starszych braci, to ona jako dziewczynka była
predystynowana do sprawowania funkcji opiekuńczych. Należy zwrócić uwagę także na to, że oboje jej
rodziców pracowało poza domem. Wydaje się więc, że matka było nieco bardziej obciążona obowiązkami
domowymi niż ojciec. Z kolei tata Teresy w większym stopniu angażował się w prowadzenie
przydomowego gospodarstwa rolnego. Trudno jednak porównać zaangażowanie rodziców w pracę, ze
względu na jej zupełnie różny charakter.
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Halina
(4.1.4.)

Matka Haliny bardzo dbała o porządek w domu. Nie można tego powiedzieć o jej ojcu. Kobieta nie
pamięta, by kiedykolwiek udzielał się on w jakiś pracach domowych. Jego zaangażowanie ograniczało się
do sporadycznego wsparcia w obieraniu ziemniaków. Respondentka pochodzi z rodziny rolniczej, co także
rzutuje na podział obowiązków domowych. Jej ojciec pracował w gospodarstwie, co było jednak zarazem
jego pracą zawodową. W tym układzie tradycyjny podział obowiązków pomiędzy kobietę i mężczyznę
bywa uznawany za komplementarny. Nie jest to jednak do końca prawdą. Kobiety poza gotowaniem i
sprzątaniem w domu prawie zawsze mają także obowiązki związane z działalnością rolniczą. Dokładnie tak
było w przypadku rodziny Haliny i z tego względu nie można powiedzieć, że charakteryzowała się ona
partnerskim podziałem obowiązków.

Józef
(4.4.2.)

Rodzina Józefa była konserwatywna. Jego matka zrezygnowała z pracy zawodowej by zajmować się
dziećmi i domem, podczas gdy zadaniem ojca było zarabianie na ich utrzymanie. W naturalny sposób
wszystkie codzienne prace w gospodarstwie domowym były wykonywane przez mamę Józefa.

Marian
(4.4.1.)

Marian ma 26 lat i nadal mieszka z rodzicami. Oboje rodziców pracuje zawodowo, mój respondent
odbywa właśnie 5 staż z rzędu i szuka stałej pracy, co jest standardem w tej okolicy. Jego rodzina wydaje
się nietypowa pod względem podziału obowiązków, który nie jest poprowadzony według kryterium
płciowego. W prace w gospodarstwie domowym włączają się wszyscy domownicy w zależności od ilości
czasu, którym dysponują. Istnieje pełna wymienialność funkcji, nie ma czynności przypisanych do
konkretnych osób.

Zuzanna
(4.1.3.)

Dużo prac w domu wykonywały dzieci, przy czym podział obowiązków był płciowy, np. dokończenie
zaczętego przez mamę obiadu było zadaniem córki. Dzieci pomagały też weekendami w gromadzeniu
drewna i porządkach. Rodzice pracowali zawodowo poza domem, ale prowadzili także gospodarstwo rolne
dostarczające produktów na własne potrzeby. Podział zadań był uzależniony od płci także w tej sferze:
mężczyźni zajmowali się czynnościami związanymi z hodowlą zwierząt, domeną kobiet był dom i ogródek.

Paulina
(6.2.2.)

W rodzinnym domu Pauliny rządził jej ojciec. Kobieta ma żal do swojej matki, że nigdy nie przeciwstawiała
się W rodzinnym domu Pauliny rządził jej ojciec. Kobieta ma żal do swojej matki, że nigdy nie
przeciwstawiała się mężowi-alkoholikowi, który bywał agresywny. Trzeba jednak przyznać, że pomimo
problemów z piciem, jej ojciec starał się wywiązywać z obowiązków żywiciela rodziny. Podejmował liczne
dodatkowe prace. Z drugiej jednak strony, także matka respondentki pracowała poza domem. Oprócz
pracy zawodowej zajmowała się także prowadzeniem odziedziczonego po dziadkach Pauliny gospodarstwa
rolnego. Jej wkład w budżet rodziny był więc znaczny. Podział obowiązków domowych był jednak
„tradycyjny” – ojciec w ogóle ich nie wykonywał. Cała praca w domu spadała na matkę, która z braku
czasu nie zawsze była w stanie jej podołać. Wiele rzeczy w domu było w związku z tym zaniedbanych.
Paulina żaliła się, że rodzice zaniedbywali nie tylko prace w domu, ale także obowiązki związane z
wychowywaniem dzieci. mężowi-alkoholikowi, który bywał agresywny. Trzeba jednak przyznać, że
pomimo problemów z piciem, jej ojciec starał się wywiązywać z obowiązków żywiciela rodziny.
Podejmował liczne dodatkowe prace. Z drugiej jednak strony, także matka respondentki pracowała poza
domem. Oprócz pracy zawodowej zajmowała się także prowadzeniem odziedziczonego po dziadkach
Pauliny gospodarstwa rolnego. Jej wkład w budżet rodziny był więc znaczny. Podział obowiązków
domowych był jednak „tradycyjny” – ojciec w ogóle ich nie wykonywał. Cała praca w domu spadała na
matkę, która z braku czasu nie zawsze była w stanie jej podołać. Wiele rzeczy w domu było w związku z
tym zaniedbanych. Paulina żaliła się, że rodzice zaniedbywali nie tylko prace w domu, ale także obowiązki
związane z wychowywaniem dzieci.

Marzena
(6.1.)

W regionie, w którym wychowywała się respondentka istniały bardzo sztywne normy dotyczące podziału
obowiązków domowych. Za dom całości odpowiedzialne były wyłącznie kobiety, które zazwyczaj nie
pracowały zawodowo. Żywicielami rodziny byli mężczyźni, którzy pracowali w okolicznych zakładach
przemysłowych. Między kobietami wywiązywała się swoista rywalizacja w zakresie sprzątania, gotowania,
dbania o dzieci. Gdy Marzena była dzieckiem, jej matka ściśle przestrzegała norm obowiązujących w
społeczności. Obecnie, gdy dzieci są starsze, podjęła pracę zawodową. Wypowiedzi respondentki
wskazywały ponadto, że aktywizacja zawodowa matki była możliwa dzięki erozji norm określających
płciowy podział pracy. Na to zjawisko nałożyły się czynniki ekonomiczne – rodzinom potrzebne są zarobki
kobiet. Do rodzinnej wsi Marzeny przeprowadziło się ponadto wiele osób z pobliskiej aglomeracji, które
przyniosły ze sobą nowe normy dotyczące podziału obowiązków. Obecnie coraz więcej kobiet
pochodzących z tej okolicy jest aktywnych zawodowo. Marzena zwróciła jednak uwagę, że chociaż jej
rodzice oboje zarabiają, to podział obowiązków domowych pozostał ten sam – ojciec w ogóle nie angażuje
się w ich wykonywanie.

347

Paweł
(4.4.3.)

Paweł stwierdził, że w jego domu rodzinnym panował tradycyjny podział obowiązków. W praktyce
oznaczało to, że jego matka była obciążona obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa
domowego i wychowywaniem dzieci. Paweł podkreślał, że jego ojciec także wykonywał pewne prace w
domu. Były to jednak zajęcia okazjonalne, „męskie”, np. remont czy bieżące naprawy. Obowiązki
wymagające codziennego zaangażowania były wykonywane przez kobiety (respondent miał siostrę).
Matka respondenta teoretycznie nie pracowała zawodowo w czasie, gdy był on dzieckiem. Pomagała
jednak w prowadzeniu gospodarstwa rolnego (w okresie ich mieszkania na wsi) oraz wspierała męża w
pracy w prowadzonej przez niego firmie.

Karolina
(4.3.3.)

Karolina w sposób zdecydowany wypowiadała się o podziale obowiązków domowych w swoim domu
rodzinnym. Mimo iż w kilku miejscach swej opowieści uskarżała się na konserwatyzm rodziców, to
zarazem zwracała uwagę, że w jej domu nie było tradycyjnego podziału na obowiązki męskie i kobiece.
Obowiązki były negocjowane i wykonywane przez różne osoby, w zależności od aktualnych potrzeb i
możliwości. „W moim domu, w sensie w domu moich rodziców, wszyscy mieliśmy te same obowiązki. I
wszyscy się wyręczaliśmy, jeżeli ktoś z nam tych obowiązków nie mógł wypełnić. Tata jest kochający. Bez
żadnych stresów jakichś większych. Rozmawialiśmy zawsze o wszystkim, niczego się nie wstydziliśmy, nie
było jakiegoś systemu kar i nagród. Mama nie ugotowała obiadu, gotował ten, kto mógł ugotować.
Sprzątał ten, kto miał posprzątać itd.” Respondentka zwróciła uwagę, że w rodzinie jej konkubenta był
bardziej tradycyjny podział obowiązków. Nie rzutuje to jednak na ich wspólne życie.

Jerzy
(6.3.)

Matka Jerzego posiadała dość odpowiedzialną pracę. Zrezygnowała z niej, gdy urodziła się jego młodsza
siostra. Przez wiele kolejnych lat, matka poświęcała się prowadzeniu domu i wychowywaniu dzieci. Ojciec
nie miał stałych obowiązków, nie angażował się w codzienną pracę w domu.

Ignacy
(3.5.3.)

Podział obowiązków domowych w rodzinie respondenta był typowy dla tradycyjnej rodziny rolniczej. Jego
matka obarczona była wszystkimi obowiązkami domowymi i wychowaniem dzieci, wykonywała także
wiele prac gospodarskich. Ojciec był odpowiedzialny za utrzymanie rodziny. Ignacy zwracał uwagę, że jego
ojciec pracował bardzo ciężko: oprócz prowadzenia gospodarstwa miał także pracę poza domem (był
murarzem). Pracował więc de facto na 2 etaty i nie miał czasu by wykonywać obowiązki domowe.
Niezależnie od tego należy stwierdzić, że nawet w przypadku mniejszego obciążenia pracą ojciec
respondenta zapewne nie przełamałby tradycyjnych ról gospodarza i gospodyni wiejskiej.

Dariusz
(4.2.1.)

Respondent pochodzi z rodziny rolniczej. Oboje rodziców pracowało w rodzinnym gospodarstwie, ale
podział obowiązków domowych był „tradycyjny”. Matka w większym stopniu zajmowała się domem i
dziećmi, podczas gdy ojciec całkowicie poświęcał się pracy zarobkowej.

Juliusz
(4.2.2.)

Sytuacja rodzinna Juliusza była skomplikowana. Jego rodzice kilkukrotnie rozchodzili i schodzi się. Przez
kilka lat ojciec mężczyzny nie mieszkał w domu. Obecnie jego rodzice nie są razem, chociaż nie mają
formalnego rozwodu. Siłą rzeczy, większość obowiązków domowych spoczywała na matce Juliusza. Ojciec
jednak starał się brać udział w wychowaniu syna. Ułatwieniem dla matki było, to że w tym samym
mieszkaniu mieszkała jej rodzina – matka i siostra z mężem. Kobieta mogła zatem liczyć na ich pomoc.

Jolanta
(4.4.1.)

W opowieści o życiu nie znalazły się informacje na temat podziału obowiązków w rodzinie pochodzenia
respondentki.

Jagienka

Mama Jagienki pracowała poza domem, a po pracy dodatkowo wypełniała wszystkie obowiązki domowe.
Ojciec nie wykonywał żadnych prac w domu. Jak mówiła Jagienka, po przyjściu z pracy jego zadaniem był
odpoczynek. Matka respondentki mogła łączyć pracę zawodową z prowadzeniem domu tylko dzięki
pomocy swojej matki. Co ciekawe, Jagienka przedstawiała porządki panujące w jej rodzinie pochodzenia
jako „dawniejsze”, „staromodne”. W dalszej części wywiadu przyznała jednak, że w jej własnym domu jest
podobnie – mąż nie zajmuje się pracami domowymi.

Marcin

Marcin stwierdził, że podział obowiązków w domu „był klasyczny, każdy coś tam robił”. Ze względu na
fakt, że jego mama miała przerwę w pracy poświęconą na opiekę nad dziećmi w domu (nie uczęszczały
one do przedszkola), to większość obowiązków spadała na nią. Respondent twierdzi, że jego ojciec nie
uchylał się od pracy w domu, ale ma „dwie lewe ręce”. Dlatego racjonalne było, żeby pracami domowymi
zajmowała się mama, która się lepiej na tym znała. To przykład ciekawej strategii podziału obowiązków
domowych, która z jednej strony zakłada równość, ale z drugiej strony pozwala mężczyznom
usprawiedliwić swoje mniejsze zaangażowanie w pracę w gospodarstwie domowym.
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Daria

Ojciec Darii angażował się w wykonywanie obowiązków domowych. Zdarzało się, że jej matka wyjeżdżała
do pracy za granicą, przyjmując tym samym rolę żywiciela rodziny. Wówczas prowadzenie domu spadało
na barki jej męża. Mężczyzna angażował się w pracę w domu także wówczas, gdy jego małżonka była na
miejscu. Daria w dużej mierze skopiowała ten model we własnej rodzinie. Jednym z miłych wspomnień z
dzieciństwa i wczesnej młodości, są kanapki, które tata codziennie jej szykował. Podział obowiązków
domowych w tej rodzinie był odmienny niż w przypadku rodzin pochodzenia większości respondentów.

Marianna

Respondentka stwierdziła, że w małżeństwie jej rodziców panował „tradycyjny” podział obowiązków.
Polegał on na tym, że matka wykonywała całość prac w gospodarstwie domowym. Niekiedy wspierała ją w
tym babcia. Zadaniem ojca była praca zawodowa. Należy jednak zwrócić uwagę, że także matka Marianny
pracowała poza domem. Specyfika wykonywanego przez nią zawodu umożliwiała jej posiadanie
elastycznych godzin pracy, co ułatwiało wykonywanie obowiązków domowych.

Tabela 3.16. Podział obowiązków domowych w gospodarstwach domowych
respondentów
Szymon
(4.4.2.)

Mieszka z ojcem. Jest w dużym stopniu samodzielny. Podkreślał, że wykonuje prace domowe, np. zajmuje
się gotowaniem.

Piotr
(4.4.3.)

Mieszka z rodzicami, ale prowadzą z żoną autonomiczne gospodarstwo domowe. Uważa, że jest
staromodny, bo w jego rodzinie jest płciowy podział obowiązków. To sprawdza się jednak w praktyce, bo
żona jako kobieta ma lepszy kontakt z dziećmi. Należy podkreślić, że w wykonywaniu codziennych
obowiązków wspierają ich dziadkowie. Dziwi go fakt, że jego ojciec, który nie angażował się w wychowanie
własnych dzieci, dużo czasu spędza z wnukami.

Teresa
(4.3.1.)

Teresa twierdzi, że podział obowiązków w jej domu jest partnerski. Wymuszają go nie tyle przekonania, co
praktyka: jej praca jest tak bardzo obciążająca, że nie mogłaby dodatkowo samodzielnie zajmować się
domem. Zwraca uwagę, że z mężem wzajemnie sobie pomagają, ona wspiera go w wykonywaniu
„męskich” zadań. Podział obowiązków jest stale negocjowany, wymuszają go okoliczności. Dodatkowo
jednak Teresa nie wyobrażałaby sobie całkowitej rezygnacji z pracy poza domem. Uważa, że także kobieta
potrzebuje funkcjonować w innych, niż tylko domowe, środowiskach.

Halina
(4.1.4.)

Respondentka wykonuje większość obowiązków domowych. Podkreśla jednak, że ma bardzo duże
wsparcie od męża. Po pierwsze, jej partner życiowy ma duże zamiłowanie do czystości. Sam z siebie
potrafi pozamiatać, jeśli widzi, że podłoga jest brudna. Zdarza mu się także ugotować obiad. Halina do
tego stopnia docenia tę pomoc, że nie pozwala mu jeszcze dodatkowo zmywać. Drugą ważną zaletą jej
męża jest to, że nie generuje bałaganu. Wie na przykład, że nie należy wchodzić w brudnych ubraniu i
butach do domu. Z uwagi na fakt, iż pracuje on w gospodarstwie rolnym, to bardzo ważne. Halina
podkreślała, że jej mąż jest zawsze czysty i pachnący. W szczególny sposób dba o czystość w aucie. Kobieta
uważa, że pod względem podziału obowiązków domowych jej rodzina jest postępowa.

Józef
(4.4.2.)

Józef mieszka ze swoją żoną, z którą jest 3 lata po ślubie. Ich relacja jest bardzo partnerska. Oboje pracują
zawodowo i oboje wykonują obowiązki domowe. Stosunek pomiędzy tymi dwoma sferami życia nie był
jednak u nich symetryczny. Józef więcej czasu poświęcał na dorabianie do podstawowej pensji, a jego żona
nieco więcej czasu spędzała w domu. Było to z pewnością spowodowane jej trybem pracy – rozwijała
własną działalność gospodarczą. Skutkowało to jednak tym, że kobieta wykonywała więcej obowiązków
domowych. Nie było to jednak dla tej pary źródłem konfliktów, ponieważ taki podział pracy był wspólnie
wynegocjowanym przez nich rozwiązaniem.

Marian
(4.4.1.)

Marian nadal mieszka z rodzicami, nie miał więc jeszcze możliwości ustanowić podziału obowiązków we
własnym gospodarstwie domowym. W jego rodzinie pochodzenia obowiązuje układ partnerski, praca w
domu wykonywana jest przez wszystkich domowników. To wydaje się wyróżniać rodzinę Mariana na tle
otoczenia.

Zuzanna
(4.1.3.)

Zuzanna jest rozwódką, która obecnie żyje w nowym, niesformalizowanym związku. Zaszła w ciąże w
wieku 18 lat i w tak młodym wieku, mimo protestów rodziców, zdecydowała się na ślub. Jak sama
twierdzi, pierwsze małżeństwo zburzyło jej wizję życia rodzinnego. Była jedyną osobą odpowiedzialną za
całe gospodarstwo domowe i wychowanie dziecka - można zatem powiedzieć, że nie było tu żadnego
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podziału obowiązków. Zuzanna bardzo pilnuje, żeby taka sytuacja nie powtórzyła się w relacji z jej nowym
partnerem. Większość prac domowych stara się wykonywać razem z nim. Doświadczenia z pierwszego
małżeństwa powodują, że kobieta nie przykłada obecnie dużej wagi do formalizacji związku.
Paulina
(6.2.2.)

Podział obowiązków domowych w rodzinie Pauliny jest bardzo nierówny i kobieta ma tego świadomość.
Uważa jednak, że jest to coś, z czym trudno walczyć. Jej zdaniem mężczyźni mają do tego po prostu inne
podejście. Rolą kobiety jest ich „wychowywanie”, nakłanianie do „pomagania”. Paulina jest pogodzona z
tym, że to ona wykonuje prace w domu. Znamienne jest to, że mężczyzna może co najwyżej „pomagać”.
Narracja respondentki jest niespójna – raz mówi o tym, jak o niesprawiedliwości, z którą trzeba walczyć, w
innych miejscach godzi się z tym „naturalnym” stanem rzeczy. Wydaje się to być wskaźnikiem zmian, jakie
zachodzą w jej myśleniu i w podejściu do tych kwestii w społeczności lokalnej. Paulina nie wierzy, że jej
sytuacja się może poprawić, ale działa na rzecz przyszłej zmiany. Stara się wychowywać synów w taki
sposób, by mieli nawyk „pomagania” w domu. To jednak trudne w sytuacji, gdy ojciec daje im inny
przykład.

Marzena
(6.1.)

Marzena nadal mieszka z rodzicami i nigdy nie miała możliwości prowadzenia własnego gospodarstwa
domowego. Znamienne, że obecnie w ogóle nie angażuje się w pracę w domu i nie wspiera w tym matki,
na którą spadają wszystkie obowiązki. Jednocześnie respondentka negatywnie ocenia model, w którym
mężczyźni nie wykonują żadnych prac w gospodarstwie domowym. Sama nie bierze pod uwagą związku z
mężczyzną, wstępnie planuje zamieszkać ze swoją partnerką. Kwestia podziału obowiązków między nimi
musiałaby stać się dopiero przedmiotem negocjacji.

Paweł
(4.4.3.)

Paweł mieszka sam, nie ma żadnego wsparcia w wykonywaniu codziennych obowiązków. Stan jego
mieszkania wskazywał, że ma tendencję do „obniżania standardów” w zakresie utrzymania czystości,
przygotowania posiłków itd.

Karolina
(4.3.3.)

Karolina w ciekawy sposób wypowiadała się o podziale obowiązków w gospodarstwie domowym, które
prowadzi wspólnie z konkubentem. Stwierdziła, że „podział obowiązków nie jest tradycyjny, tylko jest
naturalny”. Oznacza to dla niej, że partnerzy negocjują wykonywanie wszystkich czynności, a w
negocjacjach tych biorą pod uwagę swoje preferencje. Karolina lubi gotować, ale to nie oznacza, że
partner nie będzie tego robił, gdy ona nie ma siły lub czasu. Na tym przykładzie widać też zjawisko
obniżania standardów – jeśli żadne z nich nie ma ochoty gotować, to mogą zrezygnować z domowego
obiadu i zamówić gotowy posiłek na telefon. Karolina stwierdziła, że u niej w domu po prostu nie zdarzają
się konflikty związane z podziałem obowiązków. Zwracała także uwagę, że wiele rzeczy partnerzy robią
wspólnie, np. sprzątają. Wspólna praca jest więc alternatywą dla dzielenia się obowiązkami.

Jerzy
(6.3.)

Jerzy żyje w pojedynkę i nie planuje angażować się w żadne związki. Mieszka sam i przyzwyczaił się do
samodzielnego załatwiania wszystkich codziennych spraw.

Ignacy
(3.5.3.)

Ignacy nie ma własnego gospodarstwa domowego. Przez większą część roku pracuje w Niemczech, gdzie
dzieli mieszkanie ze swoimi współpracownikami. Nie przypomina to normalnego domu, raczej hotel
robotniczy lub mieszkanie studenckie. Współlokatorzy nie przykładają uwagi do „prowadzenia domu”. Są
zajęci pracą, a w wolnych chwilach relaksują się przy piwie. Ignacy wraca do Polski by spędzić zimę.
Wynajmuje wówczas mieszkanie, które zajmuje sam. Nie ma tu więc mowy o jakimkolwiek podziale
obowiązków.

Dariusz
(4.2.1.)

Dariusz dopiero planuje zamieszkanie ze swoją partnerką. Do tej pory nigdy nie wyprowadzał się od
rodziców, dlatego nie ma żadnych doświadczeń w zakresie dzielenia obowiązków we własnym
gospodarstwie domowym. Nie ulega dla niego wątpliwości, że jego przyszła żona będzie musiała pracować
zawodowo. Nie zamierza on brać w całości na siebie obowiązku zarabiania na utrzymanie rodziny. Nad
podziałem obowiązków domowych do tej pory się nie zastanawiał. Nie jest nauczony wykonywania prac
domowych – w jego rodzinie zajmowała się tym wyłącznie mama.

Juliusz
(4.2.2.)

Respondent dzieli się obowiązkami z żoną. W momencie przeprowadzania wywiadu kobieta była akurat na
urlopie macierzyńskim i opiekowała się półrocznym dzieckiem. Małżeństwo miało jednak zaplanowany jej
powrót do pracy z uwagi na jej ambicje zawodowe. Juliusz z żoną wybrali już żłobek, w którym umieszczą
swojego potomka. Na razie nie planują kolejnych dzieci, do czasu, aż unormuje się kariera zawodowa
małżonki. Równoległe rozwijanie karier zawodowych będzie wymagało wypracowania partnerskiego
podziału obowiązków.
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Jolanta
(4.4.1.)

Jolanta 3 lata temu rozstała się z partnerem, z którym mieszkała. W tej chwili mieszka sama. Zwróciła
uwagę na fakt, że życie singla jest trudne właśnie ze względu na fakt, że osoba taka nie ma z kim dzielić
obowiązków domowych.

Jagienka

Mąż Jagienki nie zajmuje się żadnymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem domu. Jego hobby jest
ogród, w którym spędza dużo czasu i Jagienka tłumaczy tym jego brak zaangażowania w jakiekolwiek inne
codzienne prace. Respondentka miałaby spory problem, żeby w pojedynkę prowadzić gospodarstwo
domowe. Udaje jej się godzić obowiązki domowe z pracą zawodową tylko dzięki wsparciu matki i
teściowej.

Marcin

Respondent jest świadomy tego, że w gospodarstwie domowym powinien istnieć sprawiedliwy, czyli
nieoparty na płci podział obowiązków. Odnośnie konkretnych prac powinno decydować to, „kto jest pod
ręką” oraz posiadana wiedza i umiejętności. Jego żona zna się na gotowaniu, więc Marcin się tym nie
zajmuje, ograniczając się do pomocy, np. przy obieraniu ziemniaków. Podobnie, nie zna się na pracy w
ogrodzie, którą zostawia żonie, ale zajmuje się koszeniem trawy. Z kolei to na nim w większym stopniu
spoczywają obowiązki związane np. z naprawą samochodów. Jest to strategia podziału obowiązków, która
nie zakłada pełnej równości płci, ponieważ jest w dużej mierze oparta na treningu odbytym w rodzinnych
środowiskach wychowawczych małżonków, w których panował silny podział na obowiązki „kobiece” i
„męskie”.

Daria

Respondentka twierdzi, że jej mąż bardzo angażuje się w prace domowe. Przykładowo, w miarę
możliwości para gotuje na zmianę. Mąż nie uchyla się także od sprzątania. W historii ich wspólnego życia
zdarzały się okresy nierównego podziału obowiązków domowych – zależało to od obciążenia partnerów
pracą zawodową i innymi zadaniami. Zdarzały się więc okresy, w których to mąż Darii był bardziej
obciążony pracą w domu. Należy także zwrócić uwagę, że w momencie gdy pojawiły się trudności w
godzeniu opieki nad dzieckiem z pracą zawodową Darii, jej mąż zmienił pracę, aby móc być dla niej
większym wsparciem. Taka partnerska strategia pozwalała im na łatwiejsze godzenie życia zawodowego z
rodzicielstwem.

Marianna

Marianna do momentu przeprowadzania wywiadu mieszkała z rodzicami. W czasie rozmowy przyznawała
jednak, że w niewielkim zakresie włączała się w wykonywanie prac domowych, które nadal były w głównej
mierze obowiązkiem jej matki. Respondentka spędzała wiele godzin poza domem, przede wszystkim w
pracy, w którą była bardzo zaangażowana. Powodowało to, że nie starczało jej czasu na większe
zaangażowanie w prowadzenie gospodarstwa domowego.
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