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Wprowadzenie

Badacze zjawisk społecznych są coraz bardziej świadomi złożoności 
więzi łączących grupy. Dotyczy to i rodziny, jednej z podstawowych 
grup społecznych. Pomijając występujące obecnie głębokie prze‑
miany jakościowe, jakim rodzina podlega, coraz bardziej widoczna 
jest i inna płaszczyzna zmian – zmieniająca się demografia rodzi‑
ny, uwidaczniająca się nie tylko zmianą form życia małżeńsko‑ro‑
dzinnego, małodzietnością, odraczaniem momentu wystąpienia 
kluczowych zmian statusu rodzinnego i wydłużaniem się trwania 
karier rodzinnych, lecz również i wydłużeniem genealogicznego 
lineażu. W miejsce dwupokoleniowej – a krótkookresowo trzypo‑
koleniowej – rodziny przeszłości, pojawia się jako norma rodzina 
trzypokoleniowa, przekształcająca się okresowo w czterogenera‑
cyjną. Współegzystencja trzech, czterech, a sporadycznie i pięciu 
pokoleń1, to zjawisko na taką skalę nowe, zachęcające do zastano‑
wienia się nad swymi konsekwencjami. Następstwa te związane są 
z kontaktami na różnorodnych płaszczyznach pomiędzy członkami 
różnych pokoleń i opisywane mogą być poprzez odwołanie się do 
następujących, bliskoznacznych terminów: relacje międzypokole‑
niowe, więź międzypokoleniowa, solidarność międzypokoleniowa 
i umowa międzypokoleniowa (Szukalski 2010, 2012).

W przypadku pojęcia relacje międzypokoleniowe mamy do czy‑
nienia z terminem określającym ogół występujących stosunków po‑
między jednostkami lub grupami wchodzącymi w skład różnych 
pokoleń. Stosunki te mogą być definiowane zarówno w katego‑
riach pojedynczych interakcji, w kategoriach stosunku społeczne‑
go (a zatem mogą być strukturyzowane za pośrednictwem „właś‑
ciwych” interakcji pomiędzy partnerami zajmującymi określone 
pozycje społeczne) oraz w kategoriach wpływających na przebieg 
i częstość interakcji opinii, postaw i stereotypów.

W przypadku więzi międzypokoleniowej chodzi o powszech‑
ne poczucie – a zatem uświadamianą sobie, choć odznaczającą się 

1 Demografia zna przypadki incydentalnie występujących rodzin sześcio‑ 
i siedmiopokoleniowych, występujących w sytuacji dziedziczenia skłonności do 
wczesnego macierzyństwa. Jest to przykład tzw. dziedziczenia zachowań demo‑
graficznych, a zatem przekazywania w rodzinach z pokolenia na pokolenie norm 
prowadzących do wzrostu częstości występowania w kolejnych generacjach nie‑
których zachowań (rozwody, wczesne macierzyństwo, związki nieformalne, ma‑
cierzyństwo pozamałżeńskie).
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niedookreśleniem wiedzę – łączności biologicznej, kulturowej, ekonomicznej z jed‑
nostkami wchodzącymi w skład innego pokolenia (niezależnie od sposobu jego de‑
finiowania). Poczucie to prowadzi do pojawienia się pozytywnego nastawienia wo‑
bec jednostek należących do innych pokoleń, tj. gotowości do specyficznego odbioru 
informacji o tych osobach i do reagowania na nią. Podkreślam słowo gotowości, al‑
bowiem to słowo tworzy najmocniejszą dystynkcję w stosunku do terminu solidar‑
ność międzypokoleniowa.

Pojęcie solidarności międzypokoleniowej z kolei – zgodnie z przytoczonymi powy‑
żej podejściami – to poczucie wzajemnej odpowiedzialności wobec osób przynależą‑
cych do innych generacji. Tym samym gotowość, wynikająca z więzi międzypokole‑
niowej, zostaje aktywizowana, przekształcając się w uwzględnianie w podejmowanych 
działaniach interesów, potrzeb i opinii innych generacji.

Kontrakt międzypokoleniowy to umowa określająca obowiązujące reguły redys‑
trybucji wyznaczników statusu społecznego pomiędzy przedstawicieli różnych ge‑
neracji. Choć ma ona zazwyczaj niespisany charakter, częściowo przynajmniej od‑
znacza się kodyfikacją (dotyczy to szczególnie kontraktu publicznego, który wraz 
z umową prywatną składają się ów kontrakt).

Choć prezentowane w niniejszym tomie opracowania nie nawiązują bezpośrednio 
do powyższej siatki pojęciowej, łączy je chęć podjęcia próby opisu, jak we współczes‑
nej Polsce wyglądają w rodzinie relacje, więź, solidarność i umowa międzypokole‑
niowe. Jest to zatem jedna z pierwszych prób naukowego spojrzenia na zagadnienia 
międzypokoleniowości w polskich rodzinach, zaś ewidentne „skrzywienie gerontolo‑
giczne” – tj. uwypuklenie relacji intergeneracyjnych prezentowanych z perspektywy 
starszego pokolenia – niniejszego tomu jest tylko wynikiem świadomości znaczenia 
relacji międzypokoleniowych w rodzinie dla jakości życia seniorów w środowisku 
badaczy problemów osób starszych, starzenia się i starości.

Piotr Szukalski

Literatura

Szukalski P. (2010), Co łączy pokolenia? Relacje międzypokoleniowe z perspektywy polityki 
społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 10, 7–12

Szukalski P. (2012), Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wyd. UŁ, Łódź



Joanna Szczepaniak‑Sienniak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Społeczno‑ekonomiczne 
uwarunkowania relacji 
międzypokoleniowych 
w rodzinie we współczesnej 
Polsce – wybrane zagadnienia

Wprowadzenie

Relacje międzypokoleniowe zmieniają się wraz przemianami życia 
rodzinnego i implikowane są złożonymi uwarunkowaniami demo‑
graficznymi, społeczno‑ekonomicznymi, strukturalnymi, kultu‑
rowymi i technologicznymi. W obszarze uwarunkowań społecz‑
no‑ekonomicznych i strukturalnych, z jednej strony, obserwować 
można pewne tendencje charakterystyczne dla wszystkich krajów 
gospodarki rynkowej, doprowadzające do rozwoju gospodarcze‑
go kraju i społeczeństwa postindustrialnego. Z drugiej zaś strony, 
czynnikami determinującymi kierunki i nasilenie przemian w ro‑
dzinie są: pauperyzacja wielu osób, dynamicznie zmieniająca się 
sytuacja na rynku pracy, wysoki poziom bezrobocia wśród osób 
młodych – w wieku produkcyjnym czy prokreacyjnym, wzrost 
znaczenia poziomu wykształcenia, trudna sytuacja mieszkanio‑
wa, zwiększanie skłonności do emigracji (zwłaszcza osób młodych, 
w celach zarobkowych), zwiększanie się różnego rodzaju proble‑
mów rodzinnych, niewydolność systemu zabezpieczenia społecz‑
nego – zwłaszcza wobec osób młodych (rodziców lub potencjalnych 
matek i ojców) oraz osób starszych (dziadków) itp.

Analizując uwarunkowania przemian w rodzinie, nie sposób 
pominąć także takich czynników, jak wzrost demokracji oraz roz‑
przestrzenianie się autonomii, pluralizmu, uniwersalizmu, indy‑
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widualizmu. Towarzyszą temu przemiany polityczne, a także proces „westerniza‑
cji”, polegający na bezrefleksyjnym upowszechnianiu się (przejmowaniu) poglądów, 
norm i wartości występujących w krajach rozwiniętej demokracji. Ponadto, dla opi‑
sywanych tu przemian istotny jest dynamiczny postęp technologiczny, który wiąże 
się m.in. z rewolucją antykoncepcyjną, sprzyjającą niemal pełnej powszechności re‑
gulacji urodzeń za pomocą wysoce skutecznych metod antykoncepcyjnych. Oprócz 
tego obserwować można coraz większą tolerancję wobec bezdzietności, akceptację 
rozwodów i separacji, zmianę układu ról kobiet i mężczyzn (osłabienie patriarchatu), 
zmianę wartości rodziny i dzieci (coraz częściej rodzina staje przed wyborem: liczba 
dzieci czy ich „jakość”), rozwój postaw prokonsumpcyjnych, postulowanie hedoni‑
stycznego stylu życia, w którym dzieci stanowią barierę do realizacji potrzeb indy‑
widualnych itd. (por. Balcerzak‑Paradowska 2004: 23; Okólski 2002: 29).

Związane z wymienionymi powyżej uwarunkowaniami zmiany demograficzne, 
w tym przede wszystkim wydłużanie się średniej życia i spadająca jednocześnie lub 
utrzymująca się na niskim poziomie dzietność, implikują proces wertykalizacji, czy‑
li przekształcania rodzin wielopokoleniowych z „piramid” w „kolumny” (rys. 1)1, co 
wynika z występowania długotrwałej współprzeżywalności pokoleń. Ów proces to 
niedoświadczona wcześniej przez ludzi na taką skalę sytuacja, w której wiele jednostek 
wchodzi w wiek podeszły, podczas gdy ich rodzice jeszcze żyją. Zdaniem V. L. Bengt‑
sona powoduje to, że ludzie spędzają dziś i będą spędzać w rolach rodzinnych, na 
przykład w roli opiekuńczej, znacznie więcej czasu niż niegdyś, a właściwie więcej 
niż kiedykolwiek wcześniej (dzisiaj rodzice i ich dzieci mogą przeżyć wspólnie na‑
wet 50 i więcej lat, a jednocześnie dziadkowie mogą zobaczyć swoje wnuki jako oso‑
by dorosłe) (Mabry i wsp. 2007: 87–108; Szlendak 2011: 258; Szukalski 2006: 9–17).

Rodzice

Dzieci

Dziadkowie
Dziadkowie

Rodzice

Dzieci

Rysunek 1. Proces wertykalizacji rodziny

Źródło: Szlendak 2011: 258

Jednocześnie mamy do czynienia z procesem dezinstytucjonalizacji (detradycjo‑
nalizacji) rodziny nuklearnej (Murdock 1949: 1–2) – dwupokoleniowej, składającej 
się z małżeństwa i dzieci – ukonstytuowanej jako podstawowa komórka społecz‑

1 W ramach piramid najwięcej jest dzieci, natomiast najmniej osób starszych. Taka struktura była 
charakterystyczna dla rodzin przed procesami modernizacyjnymi. W kolumnie natomiast wszystkie 
pokolenia mają mniej więcej jednakową liczebność i jest to sytuacja charakterystyczna dla rodzin dzi‑
siejszych (Szlendak 2011: 258).
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na, w wyniku czego relacje wewnątrzrodzinne stają się niestabilne, rozpadają się 
lub w ogóle nie powstają – w przypadku całkowitej rezygnacji z posiadania potom‑
stwa (jeśli proces ten utrzyma się, zobrazowane powyżej kolumny będą przekształ‑
cać w „piramidy regresywne” – odzwierciedlające mniejszą liczbę dzieci, a większą 
osób starszych).

Konsekwencją przytoczonych powyżej przemian jest automatyczny wzrost zna‑
czenia relacji międzypokoleniowych w rodzinie kosztem relacji intrageneracyjnych 
(tj. wertykalizacja sieci rodzinnej) (Szukalski 2006: 16). Istotna jest przede wszyst‑
kim częstość posiadania przez młode osoby dzieci, a jednocześnie częstość posiada‑
nia przez seniorów dzieci i wnuków, czyli potencjalnych, pierwszoplanowych obok 
małżonka opiekunów, w przypadku konieczności uzyskania wsparcia z ich strony. 
Rodziny trzypokoleniowe stają się podstawowymi źródłami opieki i dobrostanu lu‑
dzi w XXI wieku (Mabry i wsp. 2007: 108).

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi, jak na relacje międzypoko‑
leniowe w rodzinie może wpływać istotnie zróżnicowana sytuacja społeczno‑ekono‑
miczna osoby lub rodziny, jednocześnie odzwierciedlająca się w różnym położeniu 
w społecznej hierarchii, gdzie kształtują się swoiste uwarunkowania dla życia rodzin‑
nego. Jako czynniki warunkujące sytuację społeczno‑ekonomiczną jednostki lub ro‑
dziny oraz stosunki wewnątrzrodzinne przyjęto tu poziom życia i sytuację na rynku 
pracy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na kobiety). Przedmiotem zainteresowania 
są tu przede wszystkim relacje rodzicie‑dzieci, które ulegają szczególnym przemianom 
na tle obserwowanego współcześnie procesu dezinstytucjonalizacji rodziny, a tym 
samym kształtują istotne uwarunkowania dla relacji międzypokoleniowych – po‑
między generacjami dorosłe dzieci‑sędziwi rodzice bądź wnuczęta‑dziadkowie.

Przedstawiane w niniejszym opracowaniu spostrzeżenia i wnioski stanowią w du‑
żej mierze refleksje intelektualne autorki, u podstaw których leżą własne obserwacje, 
poparte dogłębnymi studiami literaturowymi.

Dezinstytucjonalizacja rodziny a relacje 
międzypokoleniowe w rodzinie

Cezurę czasową przemian w życiu małżeńsko‑rodzinnym w Europie wyznacza‑
ją lata 1960., zaś dla naszego kraju szczególny okazał się proces transformacji 
systemowej oraz integracji międzynarodowej. Zachodzące w tym okresie prze‑
miany społeczno‑ekonomiczne, polityczne i kulturowe istotnie zmieniają za‑
równo miejsce i rolę rodziny w społeczeństwie, jak i samą rodzinę. Małżeństwa 
z dzieckiem lub większą ich liczbą (rodziny tradycyjne), które niegdyś uznawa‑
no w kulturze zachodniej za normę i wzorzec, współcześnie zamieniane są na 
inne, niezliczone i zazwyczaj niedookreślone formy organizacji życia osobiste‑
go. Współcześnie, w dynamicznie zmieniających się warunkach funkcjonowania, 
poszukiwanie konsensusu odnośnie do wartości rodziny, jej struktury, funkcji, 
relacji wewnątrzrodzinnych bądź też reperkusji zachowań w rodzinie dla społe‑
czeństwa staje się coraz trudniejsze.
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Wpływ na przemiany w życiu rodzin mają przede wszystkim takie czynniki, jak 
masowy dostęp kobiet do wyższych poziomów wykształcenia, upowszechnianie 
środków antykoncepcyjnych oraz zmiany w systemie norm i wartości, wyrażające 
się we wzroście indywidualizmu i dążeniu do samorealizacji. Stworzenie rynku pra‑
cy dla kobiet (w edukacji, ochronie zdrowia, pomocy społecznej itd.) spowodowało 
rozciągnięcie zasad stratyfikacji rozwiniętego społeczeństwa rynkowego także na 
nie. Skutkiem tego jest rozpadanie się stosunków między płciami opartych na od‑
dzieleniu produkcji i reprodukcji oraz wynikających z tego ustalonych ról. Małżeń‑
stwo przestało być przeznaczeniem kobiety, a stało się jednym z możliwych sposo‑
bów życia. Brak jednoznacznych norm i reguł postępowania wywołuje niepewność, 
która dotyczy także życia prywatnego, poglądów na seksualność i miłość oraz ich 
powiązanie z małżeństwem i rodziną. Natomiast upowszechnienie środków anty‑
koncepcyjnych i planowania rodziny spowodowało, że również macierzyństwo stało 
się w większym stopniu niż wcześniej kwestią wyboru. Konieczność dokonywania 
wyborów nie wynika tylko z osobistych preferencji, lecz także z sytuacji społecznej, 
która jest określana przez badaczy jako zinstytucjonalizowany indywidualizm. In‑
stytucje społeczne (szkoła, praca, system zabezpieczenia społecznego itd.) wymagają, 
zarówno od kobiet, jak i od mężczyzn, działań jako jednostek, a nie członków szer‑
szych struktur społecznych (Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny 2008: 168).

Wskaźnikami przemian w życiu rodzinnym krajów rozwiniętych są:
1) zmniejszanie się udziału ludności pozostającej w związkach małżeńskich wśród 

ogółu ludności, jako rezultat rozwodów, śmierci współmałżonka lub decyzji pozo‑
stania w stanie bezżennym;

2) odkładanie decyzji matrymonialnych przez kobiety i mężczyzn;
3) wzrost częstości rozpadu małżeństw;
4) zmniejszenie się średniej liczby dzieci urodzonych przez kobietę;
5) opóźnianie decyzji o urodzeniu pierwszego dziecka;
6) spadek dzietności do poziomu poniżej zastępowalności pokoleń;
7) przesunięcie maksymalnej płodności z  młodszych na nieco starsze gru‑

py wieku.
W literaturze przedmiotu powyższa sytuacja opisywana jest jako drugie przejście 

demograficzne – zgodnie z koncepcją holenderskiego demografa Dirka van de Kaa. 
Pierwsze przejście cechowało się spadkiem liczby zgonów, którego tempo wyprzedza‑
ło tempo obniżania się rozrodczości. Znamienny dla tego okresu był dodatni przyrost 
naturalny, początkowo zwiększający się, a następnie sytuujący na poziomie prostej za‑
stępowalności pokoleń (reprodukcji prostej)2. Uznaje się, że koniec pierwszego przejścia 
demograficznego w Polsce, a także w innych krajach Europy Środkowo‑Wschodniej, 
przypadał na lata  60. XX wieku i utrzymywał się mniej więcej do końca lat 80. Nato‑
miast późniejszy okres transformacji systemowej zaczął coraz bardziej zbliżać nasz kraj 
do sytuacji charakterystycznej dla wspomnianego, drugiego przejścia demograficznego. 
Inne cechy tego przejścia to obniżanie się liczby zgonów, przedłużenie trwania życia, sta‑
rzenie się społeczeństwa (por. Okólski 2002: 26–29; Balcerzak‑Paradowska 2004: 21).

2 Prosta zastępowalność pokoleń oznacza, że wskaźnik dzietności w danym okresie osiąga wartość 
w granicach 2,10–2,15.
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Przedstawione tendencje występują we wszystkich krajach rozwiniętych, ale ich 
nasilenie jest zróżnicowane. W Polsce, pomimo obserwowanego w ostatnich kilku 
latach zahamowania, czy nawet odwrócenia, niektórych przemian (spadku liczby 
urodzeń, spadku liczby emigrujących), sytuacja demograficzna pozostaje również 
niepokojąca, owo zahamowanie, czy odwrócenie, charakteryzuje się bowiem raczej 
krótkookresowością3. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo niska dzietność, 
niezapewniająca zastępowalności pokoleń4. Jednocześnie w dalszym ciągu trwa pro‑
ces odkładania przez partnerów decyzji o zawieraniu małżeństwa na coraz wyższy 
wiek, a w konsekwencji powoduje to, że kobiety rodzą pierwsze dziecko coraz później, 
co prowadzi do ograniczania liczby rodzonych przez kobiety dzieci (proces ten nie 
jest jeszcze tak zaawansowany jak w innych krajach Unii Europejskiej (Mały Rocz‑
nik Statystyczny 2010: 544). „Odkładanie” zakładania rodziny na nieco późniejszy 
okres życia przez nowożeńców jest związane m.in. z wydłużaniem nauki, ogranicze‑
niami i trudnościami na rynku pracy dla ludzi młodych, ograniczonymi możliwoś‑
ciami nabycia przez nich mieszkań, brakiem odpowiednich instrumentów polity‑
ki rodzinnej itp. (por. Sytuacja demograficzna Polski 2008–2009: 7). Zauważyć przy 
tym należy, iż po kilku latach wzrostu liczby zawieranych małżeństw oraz spadku 
poziomu rozwodów – co napawać zaczęło nadzieją na wzrost trwałości małżeństw 
w przyszłości – oba te procesy budzą ponownie niepokój (pierwszy z nich został od‑
wrócony, drugi zaś zahamowany5).

Z punktu widzenia relacji międzypokoleniowych w rodzinie najbardziej niepo‑
kojącymi przejawami dezinstytucjonalizacji rodziny jest niska dzietność, spadek 
wartości małżeństwa (lub też posiadania dziecka) oraz rozwój alternatywnych form 

3 Na przykład: od 2006 r. – po czwartym z kolei roku ujemnego przyrostu naturalnego – odnotowu‑
je się dodatni przyrost naturalny, który w końcu 2008 r. wyniósł około35 tys. osób, zaś w 2009 r. 33 tys. 
(było to spowodowane faktem, iż do wieku zdolności rozrodczej doszły wyżowe generacje z lat 1982–1984, 
a zatem tendencje te nie muszą utrzymać się w przyszłości); od 2007 r. obserwuje się dynamiczny spa‑
dek emigracji Polaków za granicę (tendencja spowodowana najprawdopodobniej światowym kryzysem 
ekonomicznym, a zatem również może zmienić się w niedługim czasie; należy przy tym zwrócić uwagę, 
iż najczęściej migrują osoby młode – w wieku prokreacyjnym) (Szerzej: Sytuacja demograficzna Polski 
2008–2009: 6–7 i n.; Mały Rocznik Statystyczny 2010: 112 i 128).

4 W 2009 r. zastępowalność pokoleń była niższa o około 39% od niezbędnej, abypokolenie rodzi‑
ców było równolicznie zastąpione pokoleniem dzieci (współczynnik reprodukcji ludności wyniósł 1,398, 
podczas gdy oczekiwana wartość tego współczynnika to 2,1; w 2008 r. wskaźnik dzietności wyniósł 1,39). 
Wskaźnikiw tym zakresie kształtują się w Polsce na średnim poziomie wśród krajów europejskich, ale 
aż o 1/3 niższym niż w krajach Europy Północnej i niektórych Europy Zachodniej. Oznacza to pogłę‑
bianie deformacji struktury wieku ludności i przyspieszenie procesów depopulacyjnych w przyszłości 
oraz przyspieszenie starzenia się ludności (Sytuacja demograficzna Polski2008–2009: 7;Mały Rocznik 
Statystyczny 2010: 123).

5 Liczba małżeństw w 2000 r. wyniosła 211,2 tys. (5,5 na 1000 ludności), w 2008 r. 257,7 tys. (6,8 na 1000 
ludności) i był to czwarty z rzędu rok wzrostu liczby małżeństw, natomiast w 2009 r. odnotowano spa‑
dek liczby małżeństw do 250,8 tys. (6,6 na 1000 ludności). Liczba rozwodów w 2008 r. wyniosła 65,5 tys. 
(1,7 na 1000 ludności) i był to drugi z kolei rok spadku liczby rozwodów, a jednocześnie zahamowania 
wzrostowej tendencji w tym zakresie rozpoczętej wraz z okresem transformacji; w 2009 roku liczba 
rozwodów wprawdzie spadła w stosunku do poprzedniego roku o 2 tys., jednak współczynnik liczby 
rozwodów na 1000 ludności pozostał już na tym samym poziomie, tj. 1,7 (w poprzednich latach rów‑
nież się obniżał), a zatem skala zjawiska nie zmieniła się (na podstawie: Roczniki Demograficzne, wy‑
dania odpowiednich lat).
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rodziny tradycyjnej, takich jak np.: kohabitacja (z potomstwem lub bez), samotne 
rodzicielstwo (w nomenklaturze socjologicznej rodzina taka określana jako mono‑
parentalna6), życie w samotności i bez dziecka (jako singiel/singielka), małżeństwo 
bezdzietne (np. związek, w którym obydwoje partnerzy są zorientowani na karie‑
rę, posiadają podwójny dochód oraz rozmyślnie rezygnują z potomstwa7) lub inny 
wzorzec (zob. szerzej o alternatywnych formach rodziny (Szlendak 2011: 457–501; 
Giddens 2004: 211–213)). Taki stan rzeczy zagraża zwłaszcza dwupokoleniowym re‑
lacjom rodzice‑dzieci, mogą one bowiem w ogóle nie powstać (w wyniku rezygnacji 
z założenia rodziny i posiadania dzieci8), istotnie osłabić się (w przypadku znalezie‑
nia się w „nowym”, alternatywnym modelu rodziny) lub całkowicie się rozpaść (na 
skutek zupełnej dezintegracji więzi pomiędzy małżonkami i zerwania kontaktów). 
W ostatnich latach szczególnie nieprzewidywalny wpływ na więzi rodzicielskie zda‑
ją się mieć zmiany, jakie zachodzą w relacjach intrageneracyjnych – pomiędzy mał‑
żonkami, takie jak np. rozwód, powtórne małżeństwo i/lub założenie wielorodzinny, 
(w której np. oboje małżonkowie mają dzieci z poprzednich związków oraz dzieci 
własne), albo też utworzenie homorodziny (opartej na związku jednej płci, również 
z dziećmi z poprzednich związków). Nawiasem rzecz ujmując, ta ostatnia forma jest 
najbardziej wyrazistym symbolem późnej nowoczesności w sferze przemian wzorów 
życia rodzinnego (Szlendak 2011: 486–491) – w Polsce formalnie niedopuszczalnego, 
nie oznacza to jednak braku dążeń do legitymizacji związków homoseksualnych.

Nie sposób też nie wspomnieć o innych, obecnych w naszym kraju zjawiskach, ta‑
kich jak rodziny binacjonalne – tworzone przez małżeństwa różnej narodowości, któ‑
re nierzadko cechują się brakiem stałej siedziby i/lub częstym przemieszczaniem się 
małżonków‑rodziców bądź jednego z nich, a także rodzin opartych na małżeństwach 

„wizytowych” – żyjących razem, ale w oddzielnych gospodarstwach domowych9.
W wyniku dezinstytucjonalizacji rodziny powstaje zatem niepokój nie tylko 

o częstość powstawania międzypokoleniowych relacji, ale także o trwałość i jakość 
stosunków wewnątrzrodzinnych, a  także związaną z  tym międzypokoleniową 
solidarność, która rozumiana jest jako wzajemna życzliwość i gotowość niesienia 
różnorakiej pomocy (Sztompka 2002: 197): rodziców wobec dzieci, dzieci wobec 
rodziców, a także dziadków wobec wnuków i wnucząt wobec dziadków. Wydaje się, 
iż w przyszłości może wystąpić przede wszystkim problem całkowitego braku, bądź 
ograniczonych możliwości, wsparcia i opieki wobec osób starszych ze strony ich 
dzieci i/lub wnuków (np. z powodu niedostatecznych kontaktów pomiędzy członkami 
rodziny oraz związanej z tym słabej solidarności asocjacyjnej i strukturalnej, a nawet 

6 Warto zauważyć, iż obecnie ok. 80% dzieci rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie za‑
warte związki małżeńskie, a co istotniejsze, od kilkunastu lat systematycznie rośnie odsetek urodzeń 
pozamałżeńskich. Na początku lat 90‑tych ze związków pozamałżeńskich rodziło się ok. 6–7% dzieci, 
w 2000 r. – 12%, zaś w ostatnich latach ok. 20%. Rosnący współczynnik dzietności pozamałżeńskiej 
może oznaczać, że zwiększa się liczba rodzin tworzonych przez związki partnerskie lub wzrasta liczba 
matek samotnie wychowujących dzieci, tworzących rodziny niepełne, co również jest przejawem dez‑
instytucjonalizacji rodziny (Podstawowe informacje…: 6).

7 Oznaczone w socjologii skrótem DINKS, od angielskich słów Double Income No Kids.
8 Wówczas alternatywą pozostaje budowanie często rozległych sieci wsparcia i przyjaźni, które za‑

stępują tradycyjne więzi krewniacze (Szlendak 2011: 469 i n.)
9 Oznaczone w socjologii skrótem LAT, od angielskich słów Living Apart Together.
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emocjonalnej10). Inne przejawy osłabienia relacji w rodzinie uwidoczniać się mogą 
w niewystarczającej sile solidarności aksjologicznej i emocjonalnej. Dla przykładu, 
pomiędzy starszymi już rodzicami i jednocześnie dziadkami a ich dziećmi, które 
zostały młodymi rodzicami, może powstać głęboki dystans, niejednokrotnie 
przeradzający się w uporczywe konflikty, na tle stylów życia i wychowania dzieci, 
przekonań religijnych czy ideologicznych, postaw wobec pracy i pieniędzy, podziału 
ról w gospodarstwie domowym itd.

Wpływ uwarunkowań społeczno‑ekonomicznych na relacje 
międzypokoleniowe w rodzinie – wybrane aspekty

Socjologowie od zarania dyscypliny badają społeczno‑ekonomiczne warunki byto‑
wania osób i rodzin oraz związane z nimi sposoby zbiorowych zachowań, odzwier‑
ciedlające się m.in. w preferowaniu i realizowaniu określonych modeli rodzin oraz 
w sposobach kształtowania i utrzymywania więzi wewnątrzrodzinnych. Nieodzow‑
nej wiedzy w tym zakresie dostarczają rzecz jasna również ekonomiści, politycy spo‑
łeczni, psycholodzy, pedagodzy i przedstawiciele innych dyscyplin.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, jak na międzypokoleniowe relacje w rodzi‑
nie może wpływać ubóstwo. Podkreślić należy przede wszystkim, iż ubogie osoby 
i rodziny w Polsce, ze względu na ich specyficzne cechy11, sytuują się najniżej w spo‑
łecznej hierarchi, gdzie kształtują się swoiste uwarunkowania dla omawianych rela‑
cji. Uwagę zwraca tu przede wszystkim ujemna zależność pomiędzy poziomem życia 
a liczbą dzieci – im jest on niższy, tym więcej dzieci w rodzinie. Im wyższy poziom 
dzietności, tym częstsze powstawanie omawianych relacji oraz większe docenianie 
wartości rodziny (por. Szlendak 2011: 210), niepokoją jednak niekorzystne – z punktu 
widzenia choćby solidarności międzypokoleniowej – warunki, w jakich relacje te prze‑
ważnie się kształtują. Jak bowiem wynika z wielu naukowych badań, rodziny z niżej 
sytuowanych klas czy kategorii społecznych cechują m.in.: konflikt między małżon‑
kami na tle ekonomicznym, słaba komunikacja emocjonalna – między małżonkami 

10 Solidarność asocjacyjna – charakter i częstotliwość interakcji między dwoma przedstawiciela‑
mi dwóch różnych pokoleń w rodzinie; solidarność strukturalna – możliwość współpracy i transferu 
związanych z liczbą członków rodziny, ich strukturą płciową, dostępnością czasową i rozmieszczeniem 
terytorialnym, solidarność emocjonalna – siła uczuć wiążących przedstawicieli pokoleń ze sobą. Inne 
wymiary solidarności międzypokoleniowej to solidarność aksjologiczna – czyli to, jak blisko członko‑
wie rodziny z różnych pokoleń pozostają względem siebie w kwestii postaw, wartości, zapatrywań, po‑
glądów czy opinii; solidarność normatywna – podzielane przez członków rodziny oczekiwania wzglę‑
dem obowiązku niesienia pomocy i udzielania wsparcia krewniakom; solidarność funkcjonalna – skala 
bezpośredniej wymiany ekonomicznej i wsparcia finansowego między przedstawicielami różnych po‑
koleń (Szlendak 2011: 253–254).

11 Jak wynika z badań nad ubóstwem w Polsce, są to przede wszystkim rodziny osób długotrwa‑
le bezrobotnych, rodziny utrzymujące się ze świadczeń społecznych i z gospodarstw rolnych, rodziny 
osób wykonujące niskopłatne prace – z niskim poziomem wykształcenia i pracujące na stanowiskach 
robotniczych, rodziny wielodzietne (Ubóstwo w Polsce 2010; EU‑SILC2009).
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oraz rodzicami i dziećmi – lub jej brak, poleganie na pomocy ekonomicznej i spo‑
łecznej najbliższych krewnych lub innych osób spoza rodziny (Szlendak 2011: 210).

Przeprowadzone zostały również inne badania, z których wynika, że w Polsce 
w niższych klasach społecznych (ubogich) członkowie rodzin chętnie sobie poma‑
gają często oczekują od siebie pomocy, na przykład finansowej czy rzeczowej (Żu‑
kowski, Theiss 2009: 63–96). Z dużym prawdopodobieństwem można jednak do‑
mniemywać, iż wielkość tej pomocy nie jest znacząca, ze względu na ograniczone 
możliwości materialne w tych rodzinach. Poza tym, z tych samych badań wynika, iż 
członkowie rodzin ubogich rzadziej budują powiązania ze środowiskiem zewnętrz‑
nym, jak również rzadziej darzą zaufaniem znajomych, sąsiadów i inne osoby spoza 
rodziny. Zamykają się oni w rodzinnym „podświecie” i wytwarza się u nich norma 
polegania niemal wyłącznie na członkach rodziny, co również sprzyjać może wy‑
twarzaniu napięć, konfliktów, a zatem zjawisk rzutujących negatywnie choćby na 
międzypokoleniową solidarność w wymiarze emocjonalnym.

Na najniższych poziomach w hierarchii społecznej powstaje też inny poważny 
problem – dziedziczenia biedy. Badania ruchliwości społecznej, w tym wewnątrzpo‑
koleniowej, w Polsce dowodzą, że bieda jest dziedziczona nie tyle bezpośrednio, ile 
poprzez dziedziczenie wzorców dotyczących aspiracji edukacyjnych (brak motywacji 
do nauki) oraz brak środków finansowych na edukację dzieci. Wprawdzie zauważyć 
można w naszym kraju wzrost aspiracji edukacyjnych rodziców względem swoich 
dzieci oraz awans edukacyjny dzieci, jednak rodzice, którzy zakończyli swoją edu‑
kację na poziomie szkoły podstawowej lub zasadniczej zawodowej, zdecydowanie 
częściej deklarują chęć, aby ich potomstwo również zakończyło swoją edukację na 
tym etapie i szybko poszło do pracy (Tarkowska 2002: 161–186). Szczególnie wyraź‑
nie taki brak wyższych aspiracji edukacyjnych widać w środowiskach silnie zmar‑
ginalizowanych, na przykład popegeerowskich wsiach, gdzie rzadko kto osiąga pu‑
łap szkoły pomaturalnej, a niemalże nikt szkoły wyższej. I tak, brak wykształcenia 
wiąże się z ubóstwem, a także brakiem mobilności. Brak mobilności zaś i ubóstwo 
determinują brak wykształcenia, ponieważ niewielu członków środowisk zmargi‑
nalizowanych stać na dojazdy do szkoły, podręczniki, zakwaterowanie w miejscu 
szkoły itd. (Szlendak 2011: 236) – A. Karwacki (2006) nazywa tę sytuację „błędnym 
kołem”. Co równie istotne, bieda w Polsce ulega koncentracji w tzw. enklawach (kie‑
szeniach) biedy. W. Warzywoda‑Kruszyńska definiuje je jako „zdegradowane spo‑
łecznie i fizycznie sąsiedztwo, gdzie stan niedostatku przenosi się na następną ge‑
nerację w okresie jej dorosłości i może skutkować biedą w dzieciństwie kolejnego 
pokolenia” (za: Pilawski 2011: 10)12.

Inny wpływ na relacje międzypokoleniowe w rodzinie ma wzrost potencjału ko‑
biet na rynku pracy, który zdeterminowany jest przez obowiązki związane z życiem 
rodzinnym. Należy przy tym podkreślić, iż najprawdopodobniej z trudną, a często 
wręcz dyskryminującą sytuacją kobiet na rynku pracy (Zwiech 2011: 17–20), zwią‑

12 Warto mieć na uwadze, iż wskazane możliwe konsekwencje dla relacji międzypokoleniowych 
w rodzinach usytuowanych najniżej w strukturze społecznej mogą dotyczyć znacznie większej popula‑
cji osób i rodzin, niż wynika to z powszechnych danych statystycznych, uwzględnianych przy pomia‑
rze ubóstwa. Obaw tych istotnie nie zmieniają tendencje, z których wynika, iż skala ubóstwa w naszym 
kraju zmniejsza się.
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zane jest obserwowane od początku lat 1990. przesuwanie się najwyższych współ‑
czynników urodzeń (na 1000 kobiet) z grupy kobiet w wieku 20–24 na kobiety star‑
sze. Uwagę zwraca także fakt, iż tendencja ta wyraźnie nasiliła się po 2005 roku. 
W roku 2009 omawiane współczynniki były wyższe w grupie kobiet 30–34 lata niż 
u kobiet w wieku 20–24 lata. Najczęściej dzieci rodzą się w grupie kobiet 25–29 (zob. 
Rocznik Demograficzny 2010) – w tej samej grupie jest najwięcej bezrobotnych ko‑
biet, zatem można też domniemywać korelacji posiadania małych dzieci z trudnoś‑
ciami znalezienia zatrudnienia (Diagnoza Społeczna 2009: 121–122; Kurowska 2010: 
11–17; Kotowska 2008; Gromadzka 2008: 195 i n.).

Jak wiadomo, kobiety obecne na rynku pracy to zazwyczaj osoby dobrze wykształ‑
cone (Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2010; Kobiety na rynku pracy 2010) i to one 
najczęściej odsuwają w czasie decyzje o posiadaniu potomstwa, a ostatecznie posia‑
dają jedno, maksymalnie dwójkę dzieci (przy tym podkreślić należy, iż w Polsce ten‑
dencje te nasilają się). G. S. Becker (1990: 299 i n.; 1993), twórca ekonomicznych teo‑
rii zachowań oraz rodziny, a w ślad za nim wielu innych badaczy, twierdzi, że może 
to mieć duży związek z dążeniem do jak najwyższej „jakości dzieci”. W przypadku, 
gdy mowa o rodzinach w stosunkowo korzystnej sytuacji materialnej, przejawia się 
to zazwyczaj w inwestowaniu w wszechstronne wykształcenie dzieci, w przekonaniu, 
iż w przyszłości zaowocuje to zwiększeniem ich szans życiowych, czyli prawdopo‑
dobieństwa uzyskania społecznie cenionych dóbr – majątku, władzy, prestiżu, edu‑
kacji, zdrowia itp. (Sztompka 2002: 354). Jednakże, równocześnie w rodzinach tych 
zazwyczaj zaburzona zostaje równowaga pomiędzy pracą, wypoczynkiem i rodziną 
na rzecz doceniania wszystkiego, co wiąże się z pracą (Szlendak 2011: 210–211). Wy‑
nika stąd, iż praca zawodowa w pewnym zakresie odrywa – już nie tylko ojców, ale 
i matki – od życia rodzinnego (mowa tu przede wszystkim o współczesnych rodzi‑
nach egalitarnych, w których zazwyczaj pracują zarówno matka, jak i ojciec, oboje 
partnerzy dokładają więc wszelkich starań, aby sprostać wysokim kosztom inwe‑
stycji w dzieci). Jednocześnie warto zauważyć, iż z reguły nieodłącznym warunkiem 
utrzymania wysokiego statusu ekonomicznego i społecznego jest budowanie szero‑
kich sieci społecznych (towarzyskich itp.) (Żukowski, Theiss 2009: 63 i n.), co sta‑
nowi dodatkowy czynnik ograniczający budżet czasu i energii, jaki można poświę‑
cić rodzinie. Na podstawie różnych badań można wnioskować, iż z reguły w takich 
rodzinach wzmacnia się solidarność funkcjonalna, czyli skala bezpośredniej wy‑
miany ekonomicznej i wsparcia finansowego pomiędzy przedstawicielami różnych 
pokoleń. W dłuższym okresie sytuacja taka może mieć jednak negatywny wpływ 
na solidarność międzypokoleniową w wymiarze asocjacyjnym (np. ze względu na 
zmniejszanie się częstości kontaktów z dziećmi), a w przyszłości także normatyw‑
nym (gdy w konsekwencji niedostateczne okaże się także poczucie obowiązku nie‑
sienia pomocy i udzielania wsparcia dzieci wobec sędziwych rodziców). W trady‑
cyjnym – patriarchalnym – modelu rodziny o podobnym zagrożeniu można mówić 
głównie w odniesieniu do relacji ojciec–dzieci13.

13 Co interesujące, wraz ze zmianą roli kobiety i matki w rodzinie powoli zmienia się rola ojca. Jak 
twierdzi T. Szlendak (2011: 432), dzisiejsi ojcowie, zwłaszcza na średnim piętrze struktury społecznej, 
są coraz mniej podobni w zakresie praktyk opiekuńczych do swoich ojców i dziadków. Na scenie poja‑
wiają się bowiem „nowi” ojcowie, którzy angażują się w opiekę nad dziećmi, zajmują się nimi znacznie 
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W Diagnozie społecznej 2009 wykazano, iż we współczesnej Polsce wychowanie 
dzieci (zwłaszcza małych) nie wpływa na oczekiwania dotyczące pracy mężczyzn, 
natomiast wpływa na oczekiwania dotyczące ograniczenia pracy kobiet. Warto też 
przypomnieć, że w modułowych badaniach BAEL przeprowadzonych w 2005 roku 
prawie połowa ankietowanych zatrudnionych mężczyzn twierdziła, że podczas gdy 
oni pracują, ich dziećmi zajmuje się żona/partnerka (Praca a obowiązki rodzinne 
2005). Warto w tym miejscu raz jeszcze przypomnieć o bezrobotnych kobietach, 
których najwięcej jest w grupie 25–29 (w tej samej populacji, w której najczęściej 
rodzą się dzieci).

Wydaje się, że ryzyko długookresowej dezaktywizacji zawodowej kobiet w sytu‑
acji urodzenia dziecka oraz związanych z tym trudności w utrzymaniu stanowiska 
pracy lub też niemożności realizowania zawodowych aspiracji (co jest charaktery‑
styczne dla przedstawicielek klas średnich), przy jednoczesnym braku odpowiednich 
instrumentów godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, również rzutuje na 
relacje międzypokoleniowe w rodzinie. Może to bowiem stanowić jedną z przyczyn 
powstrzymywania się od decyzji o posiadaniu dziecka lub decydowania się na nie 
w późniejszym czasie i na mniejszą ich liczbę (wpływ na częstość powstawania re‑
lacji). Z kolei powszechnie obserwowana niepewność zatrudnienia i przekonanie 
o konieczności ciągłego zaangażowania w pracę lub też nadmierne koncentrowanie 
się na utrzymaniu osiągniętej już pozycji zawodowej i społecznej – w sytuacji, gdy 
dziecko w rodzinie pojawiło się – stanowić mogą niekorzystne czynniki ogranicza‑
jące częstość kontaktów z dziećmi (o możliwych skutkach takiego ograniczenia częś‑
ciowo była mowa wcześniej).

Należy jednocześnie zauważyć, iż niewątpliwie trudna – szczególnie dla młodych 
rodziców – sytuacja na rynku pracy, ma swoje konsekwencje także dla relacji wnu‑
częta–babcie. Jak wynika z cytowanych wcześniej badań BAEL (Praca a obowiązki 
rodzinne 2005: 42), kobiety‑babcie coraz częściej przejmują funkcję opiekuńczą wo‑
bec wnuków, ponieważ z racji bierności zawodowej dysponują one czasem i mogą 
w ten sposób odciążyć pracujące matki, a także ojców. Notabene, potwierdzenie tego 
przypuszczenia (w opozycji do tezy głoszącej, że starsze kobiety rezygnują z pracy, 
by podjąć się opieki nad swoimi wnukami (Kurowska 2010: 14)), byłoby bardzo cen‑
ne – szczególnie z punktu widzenia polityki społecznej oraz polityki rynku pracy. 
Niezależnie od kierunku tej zależności, powszechność korzystania z pomocy krew‑
nych (babć, rzadziej dziadków i rodzeństwa) w sprawowaniu opieki nad dziećmi 
pokazuje, jak trudne dla młodych rodziców, a zwłaszcza dla matek, jest łączenie ak‑
tywności zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (Diagnoza społeczna 2009: 23 i n.). 
Ze względu na kulturowy kontekst roli opiekuńczej ich partnerzy rzadko stanowią 
dla nich pomoc, pracodawcy zwykle nie potrafią lub nie mają możliwości stworzyć 
młodym rodzicom warunków łączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi, a sek‑
tor opieki instytucjonalnej oferuje usługi, które nie są dostosowane do ich potrzeb. 
Mimo że obecnie rodzina – a zwłaszcza starsze pokolenie – może stanowić w takiej 

dłużej i mają na dzieci znacznie większy wpływ niż ojcowie tradycyjni. Z dostępnych badań wynika, iż 
w Polsce tendencje te nie są jeszcze tak widoczne, jak np. w Stanach Zjednoczonych czy w krajach Euro‑
py Zachodniej (Szlendak 2011: 447–452; Lamb 2003), w przyszłości jednak symptomy owych przemian 
mogą mieć także istotne znaczenie dla jakości międzypokoleniowych relacji w rodzinie.
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sytuacji cenne wsparcie, należy wziąć pod uwagę fakt, że wraz z opóźnianiem wieku 
wycofywania się z rynku pracy w Polsce możliwości korzystania z tej pomocy będą 
coraz bardziej ograniczone.

Podsumowanie i wnioski

Z przedstawionych w artykule rozważań wynika, iż – w zależności od usytuowania 
danej osoby lub rodziny w hierarchii społecznej – relacje międzypokoleniowe w ro‑
dzinie mogą kształtować się różnie. Inne są uwarunkowania i przejawy solidarności 
międzypokoleniowej w rodzinie (rozumianej jako wzajemna życzliwość i gotowość 
niesienia różnorakiej pomocy), inne są też konsekwencje dla częstości, trwałości 
i jakości relacji wewnątrzrodzinnych.

Uwagę zwraca m.in. ujemna zależność pomiędzy poziomem życia a liczbą dzie‑
ci – im jest on niższy, tym więcej dzieci w rodzinie. Ponadto, w rodzinach sytuują‑
cych się najniżej w społecznej hierarchii – ubogich, może wystąpić konflikt między 
małżonkami na tle ekonomicznym, słaba komunikacja emocjonalna – między mał‑
żonkami oraz rodzicami i dziećmi – lub jej brak, dziedziczenie biedy. W rodzinach 
tych ograniczona zostaje skala bezpośredniej wymiany ekonomicznej i wsparcia fi‑
nansowego między przedstawicielami różnych pokoleń (solidarność funkcjonalna). 
Z kolei na tle wyrastających na tym gruncie nieporozumień, konfliktów itp., istot‑
nie może osłabić się siła uczuć wiążących przedstawicieli pokoleń ze sobą (solidar‑
ność emocjonalna).

Z poziomem życia skorelowana jest sytuacja na rynku pracy – bezrobocie lub też 
wykonywanie niskopłatnej pracy (głównie ze względu na niski poziom wykształce‑
nia i/lub brak odpowiednich kwalifikacji) sytuują rodzinę (lub rodzą takie zagro‑
żenie), najniżej w społecznej hierarchii. Natomiast wysokie aspiracje edukacyjne 
i zawodowe, lepsze wykształcenie, wykonywanie stosunkowo dobrze płatnych za‑
wodów itp., wyznaczają miejsca (lub stwarzają takie szanse) na wyższych szczeblach 
drabiny społecznej.

Przypomnieć raz jeszcze warto, że współcześnie – jak wynika z wielu badań i ob‑
serwacji – im wyższa pozycja społeczno‑ekonomiczna, lub szansa na jej osiągnięcie, 
tym mniejsza skłonność do zakładania rodziny i/lub posiadania dzieci. W rodzinach 
o stosunkowo wyższym statusie społeczno‑ekonomicznym (najczęściej z jednym dzie‑
ckiem, maksymalnie dwójką) uwidacznia się za to dbałość o „jakość dzieci”, która 
przejawia się m.in. w dążeniach do wszechstronnego wykształcenie dzieci, w prze‑
konaniu, iż w przyszłości zaowocuje to zwiększeniem ich szans życiowych i zapewni 
im wyższą pozycję społeczną. Jednocześnie jednak w rodzinach tych obserwuje się 
zaburzenie równowagi pomiędzy pracą, wypoczynkiem i rodziną, na rzecz docenia‑
nia wszystkiego, co wiąże się z pracą. Związany z tym, swoisty styl życia zazwyczaj 
wzmacnia tu solidarność funkcjonalną, natomiast w dłuższym okresie czasu może 
skutkować osłabieniem solidarności asocjacyjnej (np. ze względu na zmniejszanie 
się częstości kontaktów z dziećmi) lub normatywnej (gdy w konsekwencji niedosta‑
teczne okaże się także poczucie obowiązku niesienia pomocy i udzielania wsparcia 
dzieci sędziwym rodzicom).
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Podkreślić należy, iż kierunki zmian życia małżeńsko‑rodzicielskiego nie po‑
zostają bez wpływu na relacje: dzieci–sędziwi rodzice bądź wnuczęta‑dziadkowie. 
Szczególnej uwagi wymaga tu niewątpliwie trudna i niepewna sytuacja na rynku 
pracy – zwłaszcza dla pracujących rodziców – wymuszająca ogromnego zaangażo‑
wania, ciągłego doskonalenia itp. Paradoksalnie – podczas gdy praca rodziców od‑
bywa się kosztem życia rodzinnego, a tym samym osłabia więź rodzice‑dzieci (jest 
to stosunkowo „nowa” sytuacja, zwłaszcza dla kobiet–matek), jednocześnie wzmac‑
niane są relacje wnuczęta–dziadkowie – z racji przejmowania funkcji opiekuńczej 
wobec wnuków (głównie przez babcie). Wydaje się, iż sytuacja niewydolności instru‑
mentów godzenia życia zawodowego z rodzinnym, a jednocześnie nikłe perspektywy 
poprawy tego stanu rzeczy w najbliższej przyszłości14, może stanowić istotny czyn‑
nik umocnienia się tej zależności.

Reasumując, autorka zdaje sobie sprawę, iż uwzględnione w niniejszym opraco‑
waniu uwarunkowania to tylko niektóre spośród złożonych czynników wpływa‑
jących na relacje międzypokoleniowe w rodzinie. Zróżnicowane uwarunkowania 
owych relacji wymagają z pewnością znacznie szerszych i głębszych rozważań, niż 
mogło to zostać uczynione w niniejszym, ograniczonym objętościowo, opracowa‑
niu. Konieczne jest przede wszystkim poszukiwanie rozwiązań na rzecz wzmocnie‑
nia solidarności międzypokoleniowej, pomiędzy wszystkimi generacjami wertykal‑
nej sieci rodzinnej, adekwatnie do zróżnicowanej sytuacji społeczno‑ekonomicznej 
osób i rodzin, odzwierciedlającej się w różnym położeniu w społecznej hierarchii, 
gdzie istnieją swoiste uwarunkowania dla życia rodzinnego, postaw wobec rodziny 
itp. Warto przy tym uwzględnić fakt, że we współczesnych realiach naszego kraju 
znaczenie owych relacji staje się tym większe, im bardziej państwo – w myśl zasady 
subsydiarności – wycofuje się z poszczególnych dziedzin życia społecznego, obciąża‑
jąc jednocześnie same osoby i rodziny odpowiedzialnością za własny byt i warunki 
funkcjonowania (Szczepaniak 2010a).
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Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi, jak na relacje międzypokoleniowe 
w rodzinie może wpływać istotnie zróżnicowana sytuacja społeczno‑ekonomiczna osoby 
lub rodziny, jednocześnie odzwierciedlająca się w różnym położeniu w społecznej hierarchii, 
gdzie kształtują się swoiste uwarunkowania dla życia rodzinnego. Jako czynniki wyznaczają‑
ce pozycję społeczno‑ekonomiczną jednostki lub rodziny oraz stosunki wewnątrzrodzinne 
przyjęto tu poziom życia i sytuację na rynku pracy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
kobiety). Przedmiotem zainteresowania są tu przede wszystkim relacje rodzicie–dzieci, które 
ulegają szczególnym przemianom na tle obserwowanego współcześnie procesu dezinstytu‑
cjonalizacji rodziny, a tym samym kształtują istotne uwarunkowania dla relacji międzypo‑
koleniowych pomiędzy generacjami dzieci–sędziwi rodzice bądź wnuczęta–dziadkowie.
Z przedstawionych w artykule rozważań wynika, iż – w zależności od zróżnicowanej sytua‑
cji społeczno‑ekonomicznej jednostki lub rodziny – relacje międzypokoleniowe w rodzinie 
mogą kształtować się różnie. Innego charakteru nabiera solidarność międzypokoleniowa, 
inne są też konsekwencje dla częstości, trwałości i jakości relacji wewnątrzrodzinnych.

Słowa kluczowe: dezinstytucjonalizacja (detradycjonalizacja) rodziny, poziom życia, rynek 
pracy, relacje międzypokoleniowe w rodzinie, solidarność międzypokoleniowa

Socio‑Economic Conditions of Intergenerational Relations 
within Family in Contemporary Poland

Summary

Author of this paper intends to show how inter‑generational relations within family can af‑
fect diverse socio‑economic statuses of family members, showing specific conditions for fam‑
ily life. In this perspective, living conditions and labor market situation (with emphasis on 
women) seem to determine not only socio‑economic position of individuals or families but 
also intrafamilial relations. Relationships between parents and children are foremost ana‑



lyzed, as they transform due to recently observed changes like de‑institutionalization of the 
family. This in turn affects the shape of relationships between generations of children and 
their elderly parents or grandchildren and grandparents. Presented arguments claim that 
depending on the location of the family or its members in the social hierarchy the relation‑
ships between generations within the family can developed differently. Intergenerational sol‑
idarity is differently understood and so are implications for the incidence, persistence and 
quality of relationships.

Keywords: deinstitutionalisation of family, standard of living, labour market, intergenerational 
relationships in family, intergenerational solidarity
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Starość w polskiej rodzinie

Wprowadzenie

Starość jest tą fazą w życiu człowieka, w której rodzina jest najważ‑
niejszą (członkowską) grupą odniesienia Jest zarazem też takim 
etapem w życiu, w którym brak bliskiej rodziny wywołuje dużo 
bardziej dramatyczne skutki niż we wcześniejszych latach. Rodzi‑
na tworzy także grupę, w której niepracujący zawodowo człowiek 
starszy najintensywniej uczestniczy w relacjach międzypokole‑
niowych. Kształt życia rodzinnego jest zatem istotnym elementem 
opisu i analizy społecznej sytuacji ludzi starych. Celem niniejsze‑
go artykułu jest analiza sytuacji rodzinnej ludzi starych w Polsce 
(w przypadku części danych porównawczo – także będących w fa‑
zie późnej dojrzałości) na podstawie wybranych danych demogra‑
ficznych i badań sondażowych.

Życie rodzinne polskich seniorów 
w świetle danych GUS

Główny Urząd Statystyczny gromadzi różnorodne dane doty‑
czące sytuacji rodzinnej ludzi starych. W tym miejscu ograniczam 
się tylko do danych dotyczących stanu cywilnego faktycznego 
oraz dwóch składników ruchu naturalnego ludności – małżeństw 
i rozwodów.

Dane przeprowadzonego w 2011 roku Narodowego Spisu Po‑
wszechnego (podobnie jak dane z poprzedniego NSP) wyraźnie 
wskazują na dwa czynniki różnicujące sytuację rodzinną ludzi 
starych: płeć i wiek. W grupie wieku 65–69 lat żonaci mężczyzn 
stanowili 82% tej subpopulacji w miastach i 81% na wsi, a zamęż‑
ne kobiety odpowiednio – 52% i 56%. W grupie wieku 80 lat i wię‑
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cej żonatych mężczyzn było 62% w miastach i 60% na wsi, zaś mężatki stanowiły 
zaledwie 13% kobiet w tym wieku. W całej populacji w wieku 65 lat i więcej żyło 
w związkach (małżeńskich i partnerskich) 76 % mężczyzn i zaledwie 34% kobiet. Re‑
latywnie niewielkie różnice co do stanu cywilnego faktycznego występowały między 
miastami a wsiami – wśród mieszkanek miast w wieku 65 lat i więcej nieco więcej 
było rozwiedzionych i panien, natomiast w populacji mężczyzn na wsiach wyższy 
był odsetek kawalerów, a w miastach wyższy był odsetek rozwiedzionych (tab. 1).

Tabela 1. Stan cywilny faktyczny osób w wieku 65 lat i więcej w 2011 roku (w %)

MĘŻCZYŹNI – MIASTA
grupy 
wieku

OGÓŁEM
kawalero‑

wie
żonaci partnerzy wdowcy

rozwie‑
dzeni

separowani

65–69  100,0  3,4  81,8  1,3  7,8  4,6  0,6
70–74  100,0  3,1  79,8  0,9  11,7  3,6  0,6
75–79  100,0  2,5  75,8  0,8  17,3  2,8  0,5

80+  100,0  2,0  62,6  0,5  32,1  2,0  0,4
MĘŻCZYŹNI – WIEŚ

grupy 
wieku

OGÓŁEM
kawalero‑

wie
żonaci partnerzy wdowcy

rozwie‑
dzeni

separowani

65–69  100,0  7,3  81,1  0,7  7,5  2,5  0,6
70–74  100,0  5,7  79,7  0,5  11,7  1,6  0,5
75–79  100,0  4,1  75,2  0,3  18,6  1,1  0,4

80+  100,0  2,9  59,7  0,2  36,1  0,7  0,3
KOBIETY – MIASTA

grupy 
wieku

ogółem panny zamężne partnerki wdowy
rozwiedzio‑

ne
separo‑
wane

65–69  100,0  5,3  52,1  0,7  33,8  7,3  0,6
70–74  100,0  4,5  41,2  0,5  47,5  5,6  0,4
75–79  100,0  4,1  29,5  0,3  61,0  4,5  0,3

80+  100,0  5,1  13,1  0,1  78,0  2,9  0,2
KOBIETY – WIEŚ

grupy 
wieku

ogółem panny zamężne partnerki wdowy
rozwiedzio‑

ne
separo‑
wane

65–69  100,0  3,2  56,4  0,4  37,6  1,8  0,4
70–74  100,0  2,8  43,4  0,2  51,8  1,3  0,3
75–79  100,0  3,1  29,3  0,1  66,3  0,8  0,2

80+  100,0  3,7  12,6  0,1  82,7  0,5  0,1

Źródło: Narodowy Spis powszechny, GUS, 2013b: tabl. 15; obliczenia własne.

Ludzie starzy, jeżeli nie żyją samotnie w jednoosobowych gospodarstwach do‑
mowych, prowadzą życie rodzinne w różnych formach. Z reguły są to małżeństwa, 
gdyż grupie wieku 65 lat i więcej odsetek osób żyjących w związkach partnerskich 
nie osiągał nawet 1% ( 0,8% wśród mężczyzn i 0,3% wśród kobiet). Małżeństwa osób 
starszych zazwyczaj mieszkają oddzielnie, ale niekiedy także razem z dorosłymi 
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dziećmi i / lub z wnukami. Osoby niemające życiowego partnera (owdowiałe, roz‑
wiedzione) tworzą wspólne gospodarstwa domowe ze swoimi dorosłymi dziećmi 
i ich rodzinami. Mamy wówczas do czynienia z rodzinami wielopokoleniowymi ze 
starszą osobą samotną lub starszym małżeństwem. W Polsce, podobnie jak w in‑
nych krajach naszego kręgu kulturowego, ludzie starzy tworzą także związki typu 
LAT (Living Apart Together). Nie są one oczywiście w żaden sposób rejestrowane, 
ale wydaje się, że ich liczba jest nieznaczna i raczej nie przekracza liczby związków 
nieformalnych (kohabitacji).

Sytuacja rodzinna osób w starszym wieku zmienia się przede wszystkim pod wpły‑
wem naturalnego wydarzenia, jakim jest śmierć małżonka. W 2012 roku rozwiązanie 
małżeństwa na skutek rozwodu nastąpiło zaledwie w przypadku 265 mężczyzn i 129 
kobiet w wieku 60 lat i więcej1 (Rocznik Demograficzny 2013: tab. 40[91]). Także nie‑
wiele osób starszych decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego. W 2012 roku 
wśród nowożeńców było 4393 mężczyzn (1,‰ tej grupy wieku) i 2411 kobiet (0,5‰ 
tej grupy wieku) w wieku 60 lat i więcej. W ponad 90% były to małżeństwa ponow‑
ne (Rocznik Demograficzny 2013: tab. 4[55]).

Relacje międzypokoleniowe w rodzinach 
w świetle zastanych badań sondażowych

Jak dowodzą badania prowadzone od wielu lat przez polskich socjologów, rodzina 
ma w naszym społeczeństwie szczególną pozycję. Dotyczy to osób w różnym wieku, 
a zatem także ludzi starych. Szczęście rodzinne jest ważną życiową wartością. Dąże‑
nie do zaspokojenia potrzeb rodziny motywuje naszą aktywność. Rodzina jest naj‑
ważniejszym kręgiem społecznym, w którym szukamy wsparcia i pomocy, i w któ‑
rym najczęściej stary człowiek spotyka się z szacunkiem i zrozumieniem2. Z rodziną 
spędzamy znaczną część czasu. Rodzina jest najważniejszą grupą, w której ludzie 
będący w starszym wieku i jednocześnie niepracujący zawodowo nawiązują mię‑
dzypokoleniowe relacje.

W ostatnich latach ośrodki badania opinii publicznej w Polsce przeprowadzi‑
ły kilka sondaży, w których zainteresowano się relacjami międzypokoleniowymi 
w polskich rodzinach. Przypomnieć należy interesujące badania Centrum Badania 
Opinii Społecznej z 1999 roku, w których pytano o ciągłość międzypokoleniową 
w polskich rodzinach. 61% badanych deklarowało, że w ich rodzinach rozmawia się 
o losach dziadków, rodziców czy dalszych krewnych, 66% respondentów wiedziało, 
kim byli ich dziadkowie, 79% badanych mających nieżyjących rodziców odwiedza‑
ło ich groby, a 65% odwiedzało groby dziadków (CBOS, 2000). W zakresie przekazu 
tradycji i zachowań symbolicznych więzi międzypokoleniowe były zatem utrwalane 
w większości polskich rodzin.

1 Uznaję 60 lat za granicę starości ze względu na sposób grupowania danych w Roczniku Demo‑
graficznym GUS.

2 W opinii Polaków (badania z lat 2000, 2007, 2009) rodzina jest tym środowiskiem społecznym, 
w którym ludzie starsi są traktowani z największą życzliwością (CBOS, 2009).
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Ten sam ośrodek badawczy przeprowadził w latach 2000, 2007 i 2012 sondaże do‑
tyczące oceny roli dziadków w naszym życiu. Większość badanych (59% w 2000 r., 
56% w 2007 r., 72% w 2012 r.) uznała, że coś zawdzięcza swojej babci lub dziadkowi 
(CBOS, 2001, 2008, 2012). Im młodsi byli respondenci, tym większa ich część do‑
strzegała wpływ pokolenia dziadków na ich życie. Owe dobra i wartości, które za‑
wdzięczano dziadkom i babciom, miały przede wszystkim wymiar emocjonalny, for‑
macyjny i kulturowy. Ponad połowa respondentów wymieniała bowiem w 2000 r.: 
zasady moralne (61%), wiarę religijną (60%), poczucie, że jest się kochanym (60%), 
znajomość dziejów rodziny (57%), obowiązkowość, pracowitość, samodyscyplinę, 
silną wolę (53%), miłość do ojczyzny (52%), znajomość niektórych wydarzeń histo‑
rycznych (51%) (CBOS, 2001). W 2012 roku uzyskano następujące odpowiedzi na to 
pytanie(powyżej 50% wskazań): opieka i wychowanie (65%), poczucie, że jest się 
kochanym (64%), znajomość dziejów rodziny (57%), zasady moralne (57%), wiarę 
religijną (59%) (CBOS, 2012).

Dostępne dane sondażowe pozwalają też na spojrzenie na relacje wewnątrz ro‑
dzin z punktu widzenia ludzi starych3. Z badań CBOS wynika, że życie rodzinne 
jest dla nich najważniejszym źródłem satysfakcji. 91% badanych seniorów mających 
żyjące dzieci jest zadowolonych ze swoich dzieci (61% bardzo, 30% raczej), a 89% 
osób starszych było zadowolonych ze swojego małżeństwa (53% bardzo, 36% raczej) 
(CBOS, 2010).

Relacjom między pokoleniem wnuków (osoby w wieku 15–30 lat) i dziadków 
(60–80 lat) poświęcony był sondaż TNS OBOP przeprowadzony w 2007 roku. Wy‑
nika z niego, że oba pokolenia uważały, iż najważniejsza rola, jaką obecnie pełnią 
w polskim społeczeństwie ludzie starsi polega na pomocy w wychowywaniu wnuków 
oraz pomocy finansowej udzielanej dzieciom i wnukom. Są to więc zadania związane 
z relacjami międzypokoleniowymi. Co ciekawe, faktycznie realizowane przez senio‑
rów role okazały się nie w pełni zgodne z oczekiwaniami. Co prawda, ludzie starzy 
uważali, że pomoc w wychowywaniu wnuków jest także ich najważniejszą oczekiwa‑
ną rolą społeczną (20%)4, ale ludzie młodzi umieszczali to zadanie na dalszej pozycji 
listy oczekiwań (10% wskazań). W opinii młodych, ludzie starsi powinni być prze‑
de wszystkim autorytetami i doradcami w sprawach życiowych (31%) oraz powin‑
ni poświęcać czas na własne przyjemności i hobby (25%). Zdecydowana większość 
przedstawicieli pokolenia dziadków (85%) i przedstawicieli pokolenia wnuków (73%) 
deklarowała utrzymywanie kontaktów międzypokoleniowych. Najczęściej były to 
spotkania bezpośrednie (rozmowy, spacery, wspólne wykonywanie prac domowych, 
pomoc w dotarciu do lekarza) oraz rozmowy telefoniczne. Z punktu widzenia dziad‑
ków kontakty z wnukami służą przede wszystkim udzielaniu wnukom rad, niesie‑
niu im pomocy i wysłuchiwaniu ich problemów. Z kolei w ocenie wnuków kontakty 
z dziadkami dostarczają młodym wiedzy o ciekawych rzeczach, służą uzyskiwaniu 
pomocy oraz stanowią okazję do niesienia pomocy. Kontakty międzypokoleniowe 

3 Osoby w wieku 60 lat i więcej uczestniczące w badaniach CBOS Warunki życiowe społeczeństwa 
polskiego: problemy i strategie w 2007 r.; liczebność całej próby – 38 866 osób, liczebność podpróby w wie‑
ku 60 lat i więcej 11 164 osoby. (CBOS, 2010: 1).

4 Inne, równie częste, wskazania osób starszych to: „powinni mieć święty spokój” – 20%; „powinni 
być autorytetem, doradzać młodym, jak należy żyć, postępować w różnych sytuacjach”.
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utrudnia z kolei brak czasu u ludzi młodych, niedocenianie starszych przez młodych 
oraz brak wzajemnego zrozumienia (TNS OBOP, 2007).

Pamiętając, że badania sondażowe rejestrują tylko deklaracje badanych, a nie ich 
faktyczne zachowania czy postawy, uznać należy, że wyłania się z nich dosyć harmo‑
nijny obraz relacji międzypokoleniowych w polskich rodzinach.

Ustalanie treści owych międzypokoleniowych relacji dokonuje się najczęściej 
poprzez odwołanie do kategorii pomocy. Na przykład z badaniach prowadzonych 
w 2000 r. przez Instytut Spraw Publicznych (sondaż przeprowadził CBOS, na próbie 
w wieku 65 lat i więcej) pytano o to, komu pomagają ludzie starzy. Z uzyskanych od‑
powiedzi jednoznacznie wynika, że adresatami tej pomocy byli najczęściej członko‑
wie najbliższej rodziny – dzieci i wnuki. Co interesujące – ludzie starzy częściej de‑
klarowali, iż pomagają znajomym i sąsiadom niż członkom dalszej rodziny (tab. 2).

Tabela 2. Osoby, którym pomagają ludzie starzy (w %)

Komu pomagają Ogółem Mężczyźni Kobiety
Ogółem pomagają innym,
w tym:

46 50 43

•	 własnym dzieciom
•	 wnukom
•	 innym krewnym
•	 przyjaciołom, znajomym, sąsiadom
•	 innym osoba

79
75
16
21

5

84
72
15
19

5

75
76
16
23

6
Źródło: Halik 2002: 40.

Tabela 3. Rodzaje pomocy udzielanej innym osobom przez ludzi starych (w %)

Rodzaje pomocy Ogółem Mężczyźni Kobiety
Finansowa
Opieka nad członkami rodziny (np. wnuki)
Opieka nad innymi osobami
Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego
Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Inny rodzaj pomocy

67
55
11
35
10
12

73
54

6
26
15
14

64
56
14
42

6
10

Źródło: Halik 2002: 42.

Mężczyźni w starszym wieku wyraźnie częściej niż kobiety deklarowali pomoc 
własnym dzieciom. W przypadku wnuków, innych krewnych i osób niespokrew‑
nionych częstotliwość pomocy ze strony kobiet i mężczyzn była zbliżona. Analiza 
rodzajów pomocy udzielanej przez kobiety i mężczyzn wskazuje, że na podobnym 
poziomie kobiety i mężczyźni angażowali się w opiekę nad członkami rodziny (np. 
nad wnukami). Obserwacja zachowań babć i dziadków daje jednak podstawy do sfor‑
mułowania hipotezy, że starsi mężczyźni pełnią głównie rolę wychowawcy wobec 
nieco starszych wnucząt, zaś kobiety są zarówno wychowawczyniami dla wnuków 
w różnym wieku, jak i opiekunkami małych dzieci. Bardziej „męskimi” formami 
pomocy były wsparcie finansowe oraz pomoc w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 
Natomiast domeną starszych kobiet była pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domo‑
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wego i opieka nad osobami spoza rodziny (tab. 3). Pod pewnymi względami wśród 
osób w starszym wieku utrzymywał się więc podział na męskie i kobiece formy rea‑
lizacji ról rodzinnych, ale dokonywała się także pewna unifikacja tych ról – zwłasz‑
cza w zakresie zadań opiekuńczo‑wychowawczych wobec wnuków.

Na podstawie przedstawionych tutaj wyników badań można sformułować hipo‑
tezę, że zmiany w bilansie czasu ludzi starych związane z zaprzestaniem pracy za‑
wodowej oraz zadania związane z funkcjonowaniem w rodzinie wielopokoleniowej 
(niekoniecznie razem zamieszkującej) modyfikują model życia rodzinnego ludzi 
starych w kierunku partnerskiego, charakteryzującego się bardziej równomiernym 
podziałem zadań oraz odchodzeniem od wyraźnego podziału na męskie i kobiece 
role rodzinne.

Sytuacja rodzinna ludzi starych w świetle badania PolSenior

Polsenior to skrócona nazwa multidyscyplinarnego projektu badawczego zamawiane‑
go, finansowanego ze środków na naukę w latach 2007–2010 (nr PBZ‑MEIN‑9/2/2006) 
pt. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi 
w Polsce. Badania zostały zrealizowane przez konsorcjum ośrodków badawczych5. 
W części dotyczącej zagadnień społeczno‑psychologicznych prowadzone były meto‑
dą osobistego wywiadu kwestionariuszowego. Objęły ogólnopolską próbę ludności 
w wieku 55–59 lat oraz 65 lat i więcej, liczącą ponad 5 tys. osób.

Na potrzeby dalszych analiz wyróżniam w badanej zbiorowości trzy kategorie de‑
mograficzne. Pierwsza, to osoby będące „na przedpolu starości” (55–59 lat). Drugą 
kategorię stanowią osoby „trzeciego wieku” (65–74 lata), zaś trzecią osoby „czwar‑
tego wieku” (75 lat i więcej).
Badania potwierdziły – zaobserwowane na podstawie wyników spisów powszech‑
nych – zasadnicze znaczenie zmiennej płci i wieku dla sytuacji rodzinnej ludzi sta‑
rych, określanej na podstawie stanu cywilnego (rys. 1 i 2).

Zdecydowana większość mężczyzn żyje w związkach małżeńskich. Odsetek żona‑
tych w „trzecim wieku” – 83,3% jest zbliżony do udziału żonatych mężczyzn będących 

„na przedpolu starości” – 81,1% populacji. Dopiero w najstarszej wyodrębnionej dla 
potrzeb niniejszej analizy kategorii jest on wyraźnie niższy – 72,5%. W starszych gru‑
pach wieku – co oczywiste – przybywa wdowców: w wieku 55–59 lat – 6,3%, w „trze‑
cim wieku” – 9,5%, w „czwartym wieku” – 23,7%. Natomiast im starsza grupa wie‑
ku, tym mniej mężczyzn rozwiedzionych lub żyjących w separacji oraz kawalerów 
(rys. 1). Można zatem stwierdzić, że większe są różnice w strukturze stanu cywilnego 
mężczyzn w trzecim i czwartym wieku, niż różnice między osobami zbliżającymi 
się do progu starości a tymi, które ten próg już przekroczyły.

5 Na czele konsorcjum stał Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIB‑
MiK). Kierownikiem projektu był prof. Piotr Błędowski. Koordynatorem projektu była dr Małgorzata 
Mossakowska.
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Rysunek 1. Stan cywilny mężczyzn w grupach wieku (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych z projektu PolSenior

68,2
51,8

21,4

17,6
41,1

72,7

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

55-59 lat 65-74 lata 75 lat i więcej

panna zamężna wdowa rozwiedziona lub separacja

Rysunek 2. Stan cywilny kobiet w grupach wieku (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych z projektu PolSenior

Starsze kobiety dużo częściej niż mężczyźni nie mają życiowego partnera. O ile w przy‑
padku najmłodszej kategorii badanych 68,2% kobiet miało żyjącego męża, to w grupie 

„trzeciego wieku” było to 51,8%, zaś w „czwartym wieku” zaledwie 21,4%. Zatem w za‑
awansowanej starości udział mężatek w populacji jest trzykrotnie mniejszy niż w przy‑
padku kobiet w wieku 55–59 lat. W odwrotnym kierunku następują zmiany dotyczące 
udziału wdów. W grupie wieku 55–59 lat było ich 17,6%, w grupie wieku 65–74 lata – 41,1%, 
a grupie kobiet w wieku 75 lat i więcej – 72,7%. Odsetek wdów w populacji „czwartego 
wieku” jest zatem czterokrotnie większy niż w populacji będącej na „przedpolu staro‑
ści”. Te różnice to przede wszystkim efekt fazy życia (wieku). Natomiast, im starsza gru‑
pa wieku tym mniej kobiet rozwiedzionych (10% w wieku 55–59 lat i tylko 1,5% w wieku 
75 lat i więcej), co uznać należy za przejaw efektu generacji (rys. 2). 

Analiza wieku, w jakim następowały zmiany stanu cywilnego kobiet i męż‑
czyzn wskazuje na znaczące między nimi różnice (rys. 3 i 4). Biorąc pod uwa‑
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gę medianę wieku, w jakim badani wstępowali w związek małżeński, zauważyć 
można, że – wychodząc za mąż – kobiety miały o 3–4 lata mniej niż żeniący się 
mężczyźni. Zwraca ponadto uwagę brak istotnych różnic między osobami tej sa‑
mej płci, należącymi do różnych kohort wieku, pod względem wieku zawierania 
związku małżeńskiego. Mężczyźni nie tylko w wieku późniejszym niż kobiety 
żenili się, ale także mieli więcej lat w chwili rozwodu czy separacji. Na przykład, 
mężczyźni mający w czasie prowadzenia badań od 65 do 74  lat rozwodzili się, 
mając przeciętnie 50 lat (mediana wieku), a kobiety mając lat 40. W przypadku 
rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub separację różnica wieku między ko‑
hortami kobiet jest mniejsza od różnicy między kohortami mężczyzn. Znaczące 
różnice między kobietami i mężczyznami dotyczą wieku, w jakim utracili mał‑
żonka z powodu zgonu. W grupie będącej teraz „na przedpolu starości” kobiety 
zostały wdowami mając przeciętnie 46 lat (mediana wieku), zaś mężczyźni ma‑
jąc lat 50. Wśród osób w „trzecim wieku”, wiek owdowienia wynosił przecięt‑
nie 62 lata dla mężczyzn i 59 lat dla kobiet, zaś wśród osób w „czwartym wieku” 
było to 72 lata dla mężczyzn i 66 lat dla kobiet. Zatem życie w samotności – poza 
związkiem małżeńskim – nie tylko częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn, ale sta‑
nowi znacznie dłuższy okres w ich życiu.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych z projektu PolSenior

Z punktu widzenia cech (stan cywilny) i wydarzeń (zmiana stanu cywilnego) de‑
mograficznych rodzinny wymiar starości kobiet i mężczyzn jest wyraźnie odmienny. 
Kobiety, obecnie będące w starszym wieku, wcześniej niż mężczyźni wychodziły za 
mąż. Ale także wcześniej zostawały wdowami lub rozwodziły się. Cykl ich rodzin‑
nego życia jest zatem inny od rodzinnego cyklu życia mężczyzny, co przejawia się, 
m.in. w tym, że okres życia bez partnera – po owdowieniu lub po rozwodzie – jest 
w przypadku kobiet znacznie dłuższy – zarówno w wymiarze bezwzględnym, jak 
i względnym. Te różnice (wyliczone nieprecyzyjnie jedynie jako wartości orienta‑
cyjne) ilustrują rys. 5 i 6.
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Uwaga: na wykresie uwzględniono wartość mediany wieku owdowienia w badanych grupach 
wieku i długość trwania życia obliczoną jako suma osiągniętego wieku i dalszego przewidywanego 
trwania życia (e = 55 e = 65 e = 75).

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych z projektu Polsenior; Tablica trwania życia 
w 2009 roku, www.demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia (30.04.2011)

Konsekwencją braku życiowego partnera może być samotne zamieszkiwanie. 
W najmłodszej analizowanej grupie wieku dominuje zamieszkiwanie z innymi 
osobami – 91,8% mężczyzn i 88,3% kobiet mieszkało z innymi osobami. „Na przed‑
polu starości” osób samotnych jest zatem stosunkowo mało. Wśród osób „trzecie‑
go wieku” występuje zauważalna różnica między sytuacją kobiet a sytuacją męż‑
czyzn – z innymi osobami mieszkało 90,1% mężczyzn i 73,8% kobiet. Samotny był 
zatem co dziesiąty mężczyzna i co czwarta kobieta. Ta różnica była jeszcze większa 
w grupie „czwartego wieku” – z innymi osobami mieszkało 86,4% mężczyzn i tylko 
67,3% kobiet. Samotni stanowili zatem ok. 14% populacji mężczyzn w wieku 75 lat 
i więcej, a w populacji najstarszych kobiet co trzecia była osobą samotną. Jeżeli jed‑
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nak porówna się skalę samotnego zamieszkiwania z odsetkiem osób stanu wolnego 
(niezamężnych i nieżonatych) w poszczególnych analizowanych grupach wieku, to 
można dostrzec, że osób samotnie mieszkających jest wyraźnie mniej niż osób sta‑
nu wolnego. Większa różnica pomiędzy procentowym udziałem obu tych kategorii 
w wyodrębnionych tu grupach wieku występuje w populacji kobiet (rys. 7). Uprasz‑
czając, można zatem stwierdzić, że w przypadku mężczyzn pozostawanie w stanie 
wolnym (aczkolwiek relatywnie rzadkie) częściej skutkuje samotnym zamieszkiwa‑
niem niż w przypadku kobiet.

42

40

50

40

45

37

34

42

30

44

39

50

M 55 lat

K 55 lat

M 65 lat

K 65 lat

M 75 lat

K 75 lat

lata życia do rozwodu (separacji)

lata życia po rozwodzie (separacji)

Rysunek 6. Status osoby rozwiedzionej (w separacji) w przeciętnym trwaniu życia 
kobiet i mężczyzn

Uwaga: na wykresie uwzględniono wartość mediany wieku rozwiązania małżeństwa przez rozwód 
(separację) w badanych grupach wieku i długość trwania życia obliczoną jako suma osiągniętego 
wieku i dalszego przewidywanego trwania życia (e = 55, e = 65, e = 75).

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych z projektu PolSenior; Tablica trwania życia 
w 2009 roku, www.demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia (30.04.2011)

Badana populacja – jeśli pominąć osoby samotne – najczęściej mieszka z mał‑
żonkiem (74% deklarujących wspólne zamieszkiwanie), z dziećmi i/lub ich małżon‑
kami (55%) oraz z wnukami (28%). We wszystkich analizowanych grupach wieku 
dla mężczyzn najczęściej współmieszkańcem jest żona, na drugim miejscu dzieci, 
a na trzecim wnuki. Wyraźnie odbiega od tego schematu struktura współmieszkań‑
ców najstarszych kobiet (75 lat i więcej). Kobiety te najczęściej mieszkają z dziećmi, 
następnie z wnukami, a dopiero na trzecim miejscu z mężami (tylko 1/3). Dane te 
wskazują, że między starszymi kobietami i mężczyznami występują nie tylko różni‑
ce pod względem cyklu życia rodzinnego – o czym była mowa wcześniej – ale tak‑
że pod względem składu rodzin, w których żyją. Kobiety bowiem dużo częściej niż 
mężczyźni mieszkają wspólnie z innymi niż małżonkowie członkami rodziny.

Zależnie od płci, ale także zależnie od wieku, zmienia się struktura władzy w ro‑
dzinach. Jeżeli przyjąć, że wskaźnikiem pozycji w rodzinnym systemie władzy jest 
określanie siebie jako głowy gospodarstwa domowego, to zauważyć można dwa in‑
teresujące zjawiska. Po pierwsze – kobiety mają nieco mniejszą władzę w rodzinie 
niż mężczyźni. Po drugie – im starszy człowiek, tym słabsza jego pozycja w rodzi‑
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nie; dotyczy to i kobiet, i mężczyzn,. Wymownie pokazują to dwie liczby opisujące 
skrajne przypadki: 85% mężczyzn w wieku 55–59 lat mieszkających z innymi oso‑
bami uważa się za głowę gospodarstwa domowego i tylko 44% kobiet w „czwartym 
wieku” określa w ten sposób swoją pozycję w rodzinie (rys. 8).
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Oczywiście osoby starsze utrzymują kontakty rodzinne nie tylko z tymi osoba‑
mi, z którymi mieszkają. Brak rodzinnych spotkań lub odbywanie ich rzadziej niż 
raz w miesiącu deklarowała znikoma część badanych. Przy czym, im ludzie są star‑
si, tym bardziej ogranicza się krąg rodzinny, w którym uczestniczą, ale – w świet‑
le składanych deklaracji – na niezmiennie wysokim poziomie pozostają kontakty 
z dziećmi i ich życiowymi partnerami oraz z wnukami i ich małżonkami. Kobiety 
i mężczyźni utrzymują kontakty rodzinne o zbliżonej intensywności. Wyjątek sta‑
nowią osoby „na przedpolu starości”, wśród których kontakty z wnukami znacznie 
częściej miały kobiety (47%) niż mężczyźni (36%) (tab. 4). Jest to zapewne efekt tego, 
że młode babcie są już na emeryturze i opiekują się wnukami, zaś dziadkowie jeszcze 
pracują zawodowo. Może to także wynikać z wieku wnuków, wymagających przede 
wszystkim kobiecych umiejętności opiekuńczych.

Tabela 4.  Członkowie rodziny (spoza współmieszkańców), z którymi badani spotykają 
się częściej niż raz w miesiącu

Mężczyźni
55–59 lat 65–74 lata 75 lat i więcej

Dzieci/zięciowie/synowe – 66%
Rodzeństwo – 46%
Wnuki/małżonkowie wnuków – 36%
Inni spokrewnieni lub spowinowaceni 
rówieśnicy – 31%
Rodzice/teściowie – 31%

Dzieci/zięciowie/synowe – 75%
Wnuki/małżonkowie wnuków – 57%
Rodzeństwo – 31%
Inni spokrewnieni lub spowinowaceni 
rówieśnicy – 23%

Dzieci/zięciowie/synowe – 76%
Wnuki/małżonkowie wnuków – 60%
Inni spokrewnieni lub spowinowaceni 
rówieśnicy – 21% 
Rodzeństwo – 19%

Kobiety
55–59 lat 65–74 lata 75 lat i więcej

Dzieci/zięciowie/synowe – 69%
Rodzeństwo – 49%
Wnuki/małżonkowie wnuków – 47%
Inni spokrewnieni lub spowinowaceni 
rówieśnicy – 28%
Rodzice/teściowie – 23%

Dzieci/zięciowie/synowe – 77%
Wnuki/małżonkowie wnuków – 59%
Rodzeństwo – 31%
Inni spokrewnieni lub spowinowaceni 
rówieśnicy – 22%

Dzieci/zięciowie/synowe – 74%
Wnuki/małżonkowie wnuków – 59%
Inni spokrewnieni lub spowinowaceni 
rówieśnicy – 19% 
Rodzeństwo – 18%
Prawnuki/małżonkowie prawnu‑
ków – 14%

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych z projektu PolSenior.

 Poza bezpośrednimi kontaktami osoby starzejące się i stare utrzymują kontak‑
ty z rodziną za pośrednictwem telefonu i Internetu. Podczas wywiadu badani byli 
proszeni o wskazanie, do kogo (spoza grona osób, z którymi mieszkają) telefonują 
lub z kim kontaktują się przez Internet przynajmniej raz w tygodniu. Tak samo jak 
w przypadku bezpośrednich spotkań, ta forma kontaktów jest zdominowana przez 
dzieci i wnuki oraz ich małżonków (tab. 5).

Podobnie jak w innych badaniach sondażowych, także w badaniach Polsenior 
uzyskano bardzo wysokie oceny przez ludzi starszych ich stosunków z rodzinami 
(ponad 80% formułujących pozytywne oceny). Mężczyźni i kobiety są w podobnym 
stopniu zadowoleni ze stosunków z najbliższą rodziną, zaś różnice między grupami 
wieku też są nieznaczne (tab. 6). Ten wysoki poziom zadowolenia z kontaktów ro‑
dzinnych wymaga komentarza. W socjologii zwraca się uwagę, że rodzina stanowi 
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bardzo specyficzny przedmiot badań. Jej specyfika polega, między innymi, na tym, 
że ludzie przyjmują zazwyczaj wobec rodziny postawę „romantyczną”, co skutkuje 
skłonnością do przedstawiania badaczowi upiększonego obrazu relacji z bliskimi 
oraz mówienia o życiu rodzinnym w kategoriach powinnościowych (to, jak być po‑
winno rzutuje na opis tego, jak jest) (Adamski 2002: 217). Interpretując zatem opinie 
badanych o rodzinie trzeba pamiętać o tym zjawisku, tym bardziej, że – jak wyni‑
ka z badań nad bilansem życia w starości – pozytywna ocena życia rodzinnego jest 
istotnym składnikiem „dodatniego salda” tego bilansu.

Tabela 5. Członkowie rodziny (spoza współmieszkańców), z którymi badani kontaktują 
się przez telefon lub Internet częściej niż raz w tygodniu

Mężczyźni
55–59 lat 65–74 lata 75 lat i więcej

Dzieci/zięciowie/synowe – 62%
Rodzeństwo – 43%
Rodzice/teściowie – 25%
Inni spokrewnieni lub spowinowaceni 
rówieśnicy – 22%
Wnuki/małżonkowie wnuków – 18%

Dzieci/zięciowie/synowe – 66%
Wnuki/małżonkowie wnuków – 37%
Rodzeństwo – 34%
Inni spokrewnieni lub spowinowaceni 
rówieśnicy – 19%

Dzieci/zięciowie/synowe – 66%
Wnuki/małżonkowie wnuków – 42%
Inni spokrewnieni lub spowinowaceni 
rówieśnicy – 16% 
Rodzeństwo – 18%
Z nikim, bo nie mam rodziny – 12%

Kobiety
55–59 lat 65–74 lata 75 lat i więcej

Dzieci/zięciowie/synowe – 70%
Rodzeństwo – 49%
Wnuki/małżonkowie wnuków – 30%
Inni spokrewnieni lub spowinowaceni 
rówieśnicy – 28%
Rodzice/teściowie – 18%

Dzieci/zięciowie/synowe – 70%
Wnuki/małżonkowie wnuków – 42%
Rodzeństwo – 35%
Inni spokrewnieni lub spowinowaceni 
rówieśnicy – 22%

Dzieci/zięciowie/synowe – 61%
Wnuki/małżonkowie wnuków – 40%
Inni spokrewnieni lub spowinowaceni 
rówieśnicy – 15% 
Rodzeństwo – 19%
Z nikim, bo nie mam rodziny – 14%

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych z projektu Polsenior.

Tabela 6.  Ocena stosunków z najbliższą rodziną (w %)

Ocena stosunków
Mężczyźni

55–59 lat 65–74 lata 75 lat i więcej
Bardzo złe 2,3 2,3 1,7
Złe 1,0 0,3 0,8
Różnie bywa – ani dobre, ani złe 10,3 10,9 11,8
Dobre 56,1 53,2 52,0
Bardzo dobre 29,8 32,2 32,3
Trudno powiedzieć 0,6 0,5 1,5

Kobiety
55–59 lat 65–74 lata 75 lat i więcej

Bardzo złe 0,9 2,4 2,1
Złe 0 0,8 0,6
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Różnie bywa – ani dobre, ani złe 10,2 10,9 12,8
Dobre 50,0 53,2 50,0
Bardzo dobre 38,9 32,2 33,8
Trudno powiedzieć 0 0,5 0,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych z projektu Polsenior.

Podsumowanie

Życie rodzinne jest dla większości ludzi starych źródłem aktywności, satysfakcji i po‑
czucia przynależności. W ramach rodziny ludzie starzy uczestniczą w międzypoko‑
leniowych relacjach i przepływach, przyjmując zarówno rolę dawcy, jak i biorcy.

Inaczej w fazie starości kształtuje się życie rodzinne kobiet i mężczyzn. Inny jest 
poziom ryzyka samotności. Inna pozycja w rodzinie. Inna struktura rodzin, w jakich 
żyją. Ponadto – głównie z powodu większego ryzyka wdowieństwa – wydaje się, że 
życie rodzinne kobiet podlega większym zmianom, a często nawet dramatycznym 
zwrotom, niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn.

W. Thompson i G. Streib (Dzięgielewska 2006: 107–108) wyróżniają następujące 
etapy życia rodzinnego osób starszych:

1) rodzina na etapie „późnej dorosłości” – małżonkowie w wieku 45–54 lata; w ro‑
dzinie są dorastające, ale jeszcze niesamodzielne dzieci; kształtują się nowe wzory 
relacji pomiędzy dążącymi do usamodzielnienia dziećmi a sprawującymi nad nimi 
nadzór wychowawczy rodzicami; rodzice są aktywni zawodowo;

2) rodzina w wieku przedemerytalnym – małżeństwo w wieku 55–64 lata nie 
mieszka już z dziećmi; przynajmniej jedno z rodziców pracuje zawodowo; rodzice 
pomagają rodzinom swoich dzieci w prowadzeniu domu, w opiece nad wnukami;

3) rodzina w wieku wczesnoemerytalnym – małżonkowie w wieku 65–74 lata 
nie pracują zawodowo, ale są aktywni w czasie wolnym; zanika potrzeba opieki nad 
wnukami, ale nadal podtrzymywane są więzi rodzinne z dziećmi i dorastającymi 
wnukami;

4) rodzina w wieku późnoemerytalnym – rodzice w wieku 75 lat i więcej są już 
często owdowiali; kontakty starszych osób coraz bardziej zacieśniają się do rodziny; 
rodzina dostarcza wsparcia dziadkom; dzieci osiągają fazę późnej dorosłości, a wnu‑
ki wkraczają we wczesną dorosłość.

Odwołując się do tej propozycji i uwzględniając przedstawione wcześniej wyniki 
polskich badań, można by nakreślić kilka modeli życia rodzinnego w starszym wie‑
ku. Życie rodzinne mężczyzn proponuję ująć w jednym modelu, zaś życie rodzinne 
kobiet w dwóch.

Model przebiegu życia rodzinnego mężczyzny od wieku niemobilnego produk‑
cyjnego do zaawansowanej starości obejmuje cztery etapy:

Etap 1: rodzina aktywnych młodych dziadków („pustoszejące gniazdo”) – męż‑
czyzna jest w wieku 45–54 lat, jest aktywny zawodowo; ma o kilka lat młodszą żonę, 
która także pracuje zawodowo; w rodzinie są dorastające dzieci, z których niektóre 
się usamodzielniają, inne pozostają przy rodzicach; rodzi się pierwszy wnuk; żyje 
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przynajmniej jedno z rodziców (pradziadkowie), którym opiekuje się kobieta – mło‑
da babcia.

Etap 2: rodzina dziadków przechodzących na emeryturę– mężczyzna jest w wie‑
ku 55–65 lat; pracuje jeszcze zawodowo, ale przygotowuje się do przejścia na wcześ‑
niejszą emeryturę; ma młodszą żonę, która już nie pracuje zawodowo; ponad poło‑
wa mężczyzn w tym wieku nadal mieszka z dziećmi; rodzice pomagają rodzinom 
swoich dzieci w prowadzeniu domu, w opiece nad wnukami; niektóre rodziny nadal 
opiekują się pradziadkami.

Etap 3: rodzina osób „trzeciego wieku” – mężczyzna w wieku 65–74 lata nadal 
ma żonę; oboje nie pracują zawodowo; mężczyzna częściej niż dawniej uczestniczy 
w pracach domowych; dziadkowie wycofują się z opieki nad wnukami, ale często 
nadal mieszkają z dorosłymi dziećmi i dorastającymi wnukami.

Etap 4: rodzina osób w „czwartym wieku” – mężczyzna w wieku 75 lat i więcej; 
nadal ma żonę; oboje nie pracują zawodowo; żona i mąż dostarczają sobie wzajemnie 
wsparcia opiekuńczego; otrzymują także pomoc ze strony dzieci wkraczających w fazę 
późnej dorosłości i czasami wnuków wkraczających we wczesną dorosłość – tym 
bardziej że często dzieci i wnuki mieszkają ze starymi rodzicami.

Modele przebiegu życia rodzinnego kobiety od wieku niemobilnego produkcyj‑
nego do zaawansowanej starości obejmują trzy etapy. Etapy pierwszy i drugi w obu 
modelach są takie same. Różni je natomiast etap trzeci.

Model pierwszy.
Etap 1: rodzina aktywnych młodych dziadków („pustoszejące gniazdo”) – kobieta 

jest w wieku 45–54 lat, jest aktywna zawodowo; ma o kilka lat starszego męża, który 
także pracuje zawodowo; dzieci zaczynają się usamodzielniać, choć część pozostaje 
przy rodzicach; rodzi się pierwszy wnuk; żyje przynajmniej jedno z rodziców (pra‑
dziadkowie), którym opiekuje się kobieta – młoda babcia.

Etap 2: rodzina dziadków przechodzących na emeryturę – kobieta jest w wie‑
ku 55–65 lat; przechodzi na emeryturę (także na wcześniejszą); mąż starszy o kilka 
lat także przygotowuje się do zaprzestania pracy zawodowej; ponad połowa kobiet 
w tym wieku nadal mieszka z dziećmi; rodzice pomagają rodzinom swoich dzieci 
w prowadzeniu domu, w opiece nad wnukami, wspierają finansowo; niektóre rodzi‑
ny nadal opiekują się pradziadkami.

Etap 3: rodzina bez dziadka – kobieta w wieku 65 lat i więcej jest wdową; nie pra‑
cuje zawodowo; pomaga dzieciom, z którymi mieszka, w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego i w wychowywaniu wnuków; gdy stan jej zdrowia pogarsza się, sama 
otrzymuje pomoc od rodziny.

Model drugi.
Etap 1: rodzina aktywnych młodych dziadków („pustoszejące gniazdo”) – kobieta 

jest w wieku 45–54 lat, jest aktywna zawodowo; ma o kilka lat starszego męża, który 
także pracuje zawodowo; dzieci zaczynają się usamodzielniać, choć część pozostaje 
przy rodzicach; rodzi się pierwszy wnuk; żyje przynajmniej jedno z rodziców (pra‑
dziadkowie), którym opiekuje się kobieta – młoda babcia.

Etap 2: rodzina dziadków przechodzących na emeryturę – kobieta jest w wieku 
55–65 lat; przechodzi na emeryturę (także na wcześniejszą); mąż starszy o kilka lat 
także przygotowuje się do przejścia na emeryturę; ponad połowa kobiet w tym wieku 



nadal mieszka z dziećmi; rodzice pomagają rodzinom swoich dzieci w prowadzeniu 
domu, w opiece nad wnukami; niektóre rodziny nadal opiekują się pradziadkami.

Etap 3: samotne wdowieństwo – kobieta w wieku 65 lat i więcej jest wdową; nie 
pracuje zawodowo; mieszka sama; pomaga rodzinie dzieci, a gdy stan jej zdrowia 
pogarsza się, zazwyczaj sama otrzymuje od nich pomoc, choć nadal samodzielnie 
zamieszkuje; bywa też i tak, że może liczyć tylko na pomoc instytucji lub osób nie‑
spokrewnionych.

Powyższe modele przemian życia rodzinnego w okresie późnej dojrzałości i starości 
oczywiście nie oddają całej różnorodności sytuacji życiowej starszych osób w Polsce. 
Zostały zaproponowane jako rekonstrukcja (przeprowadzona na podstawie danych 
ilościowych) najbardziej typowych biografii rodzinnych kobiet i mężczyzn zbliżają‑
cych się do starości i przekraczających jej próg. Zestawienie tych modeli z propozy‑
cją amerykańską (pochodzącą z przełomu lat 50. i 60. XX w.) dowodzi odmienności 
współczesnych polskich biografii rodzinnych i uświadamia nam, jak silnie sytuacja 
ludzi starych w rodzinie kształtowana jest przez warunki kulturowe, społeczne, eko‑
nomiczne i instytucjonalne panujące w danym miejscu i czasie. Oczywiście otwarta 
pozostaje dyskusja, na ile przebieg życia rodzinnego uzależniony jest od cyklu życia 
jednostek, a na ile jest kształtowany przez inne czynniki.
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Relacje międzypokoleniowe 
w rodzinie – perspektywa 
gerontologiczna

Wstęp

Rodzina to szczególna grupa społeczna, która wprowadza w świat 
norm i wartości, ale także, a może przede wszystkim, zaspokaja 
najważniejsze potrzeby jej członków. Pozwala pokoleniom czuć się 
bezpiecznie w zmieniającej się rzeczywistości społecznej oraz daje 
poczucie bycia potrzebnym i kochanym. Staje się „przystanią”, do 
której zawsze można wrócić, niezależnie od wieku i sytuacji.

W dzieciństwie rodzina stanowi podstawowe źródło społecz‑
nych kontaktów oraz wprowadza w świat znaczeń, wartości i rela‑
cji międzyludzkich. Człowiek dorosły odnajduje w niej poczucie 
stabilizacji, wsparcie oraz możliwość realizacji wielu społecznych 
ról i zadań. W starości zaś rodzina ponownie staje się podstawo‑
wym miejscem społecznych kontaktów i troski o jej najstarszych 
członków. Wskazany proces odbywa się poprzez szczególne mię‑
dzygeneracyjne spotkania dzieci, dorosłych i ludzi starych. Spot‑
kania te stwarzają bowiem wszystkim pokoleniom okazję do prze‑
żywania niezwykłych stanów i zdobywania istotnych dla siebie 
doświadczeń.

Przywołując słowa ks. L. Dyczewskiego (1994: 27), wskazać na‑
leży, iż rodzina to „wspólnota rodzinna”, która wyraża się w tym, 
że jest ona „wspólnotą miłości i solidarności”, miejscem najbar‑
dziej głębokiego kontaktu osobowego, opartego na miłości i do‑
browolności, na głębokim i uzupełniającym się związku pokoleń, 
które pomagają sobie wzajemnie w osiąganiu pełniejszej mądrości 
życiowej. W obliczu tak zarysowanego zagadnienia interesującym 
wydaje się być sposób, w jaki postrzegana jest rodzina i między‑
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generacyjne relacje przez seniorów jako przedstawicieli najstarszego pokolenia oraz 
przez młodsze generacje.

Człowiek stary w rodzinie

Starość to etap życia, w którym wyjątkowego znaczenia nabierają relacje wewnątrz‑
rodzinne. Rodzina w okresie późnej dorosłości stanowi bowiem główne miejsce 
społecznej wymiany oraz zaspokajania najważniejszych życiowych potrzeb senio‑
rów. Jak wskazuje wielu polskich gerontologów, w okresie starości kontakty społecz‑
ne maleją w sposób naturalny, rodzina staje się więc głównym miejscem powiązań 
międzyludzkich (Piotrowski 1986: 170–186) i stanowi namiastkę utraconych kontak‑
tów społecznych (Susułowska 1989: 356). Potwierdzają to badania mówiące, że życie 
rodzinne absorbuje myśli seniorów oraz staje się dla nich bardzo często preferowa‑
nym sposobem spędzania czasu wolnego (Borkowska‑Kalwas 2002: 39–44), a tak‑
że decyduje o odczuwanym zadowoleniu z obecnego życia i przeżytych lat (Halicka 
2004: 34–40; Sidorczuk 2008: 197).

Większość osób w okresie późnej dorosłości wykazuje zwrot w kierunku życia ro‑
dzinnego. Naturalnie zmniejsza się bowiem liczba kontaktów społecznych, w tym za‑
wodowych, co niejako zmusza seniorów do poszukiwania możliwości realizowania się 
w nowych rolach. Rodzina w kontekście pojawiającej się odmiennej sytuacji nabiera 
innego znaczenia, stając się nierzadko najważniejszym miejscem rozwoju i stabilizacji 
dla wielu osób starszych. Badania z zakresu gerontologii wskazują, iż seniorzy traktują 
tą podstawową grupę społeczną jako naturalne środowisko, z którego czerpią wsparcie 
duchowe, fizyczne i materialne (Szatur‑Jaworska, Błędowski, Dzięgielewska 2006: 88). 
Znaczenie rodziny w życiu seniorów uwidacznia się w szczególnym zespole pokolenio‑
wych relacji, dzięki którym nierzadko odnajdują oni swoją rolę i miejsce w świecie.

Osoby starsze dzięki rodzinie mają poczucie, że są akceptowane i potrzebne, a przy 
tym przynależą do grupy społecznej, poprzez którą zyskują kontakt ze społeczeń‑
stwem. Seniorzy mają możliwość realizowania się w istotnych z punktu widzenia 
rodziny i społeczeństwa rolach społecznych. Mowa tu o roli babci i dziadka, którzy 
poświęcają swój wolny czas na pomoc w wychowywaniu wnucząt oraz nierzadko 
okazują pomoc i wsparcie w codziennych czynnościach swoim dorosłym dzieciom. 
Młodsze pokolenia odwdzięczają się seniorom ciepłem i serdecznością, dając im po‑
czucie bycia potrzebnym i cenionym członkiem rodziny. Rodzina pozwala więc czło‑
wiekowi starszemu dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem, a ich życiu 
nadaje nowy sens i satysfakcję. Zauważa się, iż wszystkie pokolenia dzięki wzajem‑
nym międzygeneracyjnym spotkaniom nabywają wartości, które charakterystyczne 
są dla tej grupy społecznej, a które nie zawsze odnajdowane są w innych zbiorowoś‑
ciach. W rodzinach istnieje tzw. mechanizm wzajemnego rozliczania uczuć mię‑
dzy pokoleniami, czyli uczucia, jakimi dziadkowie darzą dzieci i wnuki, są na ogół 
bliskie uczuciom, jakie dzieci i wnuki żywią do nich (Szatur‑Jaworska, Błędowski, 
Dzięgielewska 2006: 94).

Wydaje się, iż relacje międzypokoleniowe w rodzinie najpełniej oddaje model 
konwoju w relacjach społecznych (convoy model of social relations) zaproponowany 
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przez T. C. Antonucci i R. L. Kahna. Koncepcja ta koncentruje się na osobistej sieci 
wsparcia społecznego (konwoju) oraz jej wpływu na jednostkę przez cały okres ży‑
cia (Antonucci, Jackson, Biggs 2007: 680–681). Jednostka traktowana jest jako część 
dynamicznej sieci, która działa w pewnym czasie i miejscu, a która otacza i wspie‑
ra jednostkę w różnorodnych życiowych doświadczeniach. Jednostka funkcjonując 
w tej sieci zmienia się i rozwija, a osoby z konwoju zapewniają jej pomoc i ochronę, 
które pozwalają uczyć się i doświadczać świata. Oparcie gwarantowane przez sieć 
wsparcia stanowi podstawę zdrowia psychicznego i zmniejsza dyskomfort, pojawia‑
jący się podczas radzenia sobie z wyzwaniami życia. Mowa tu zarówno o wsparciu 
psychicznym, jak i praktycznym, dotyczącym pomocy w rozwiązywaniu proble‑
mów dnia codziennego. Okazuje się, iż z punktu widzenia jednostki bardziej istot‑
ne jest jednak posiadanie oparcia psychicznego, gdyż jest ono w sposób bezpośredni 
związane z dobrym samopoczuciem. Taką naturalną i najbliższą człowiekowi siecią 
wsparcia społecznego jest właśnie rodzina, która towarzyszy człowiekowi przez całe 
życie oraz otacza go pomocą i zainteresowaniem. Wszyscy jej członkowie stanowią 
dla siebie oparcie tak ważne dla satysfakcjonującego przeżywania i doświadczania 
świata. Zauważyć należy, iż koncepcja ta zakłada istnienie sieci wsparcia i jej pozy‑
tywny wpływ, jednak zakładać należy, że niekiedy jednostki, w tym szczególnie oso‑
by starsze z różnych przyczyn są jej pozbawione.

Niestety, ostatnie dziesięciolecia przyniosły zmiany w instytucji rodziny w Euro‑
pie. Zmniejsza się odsetek rodzin wielopokoleniowych na rzecz rodzin nuklearnych, 
przez co przemianie ulega pozycja człowieka starszego w rodzinie. Jednak, jak pod‑
kreśla L. Dyczewski (2000: 20), zmiany modelu rodziny polskiej przybierają nieco 
inny kształt. Polska w skali Europy charakteryzuje się bowiem bliskimi relacjami 
międzypokoleniowymi oraz występowaniem dużego odsetka rodzin wielopokole‑
niowych w skali całego kontynentu. Ponadto zauważa się, iż nawet jeśli pokolenia nie 
mieszkają pod jednym dachem, to cechują je żywe kontakty i wzajemna pomoc.

Mimo obserwowania korzystnych międzypokoleniowych relacji w rodzinach 
polskich w ogóle, zauważyć należy także negatywne zmiany zachodzące w społe‑
czeństwie. Przeobrażenia te niosą marginalizację najstarszego pokolenia w rodzi‑
nie, ale także i w większych zbiorowościach. Wydaje się, że wskazanemu zjawisku 
sprzyjać może postępująca indywidualizacja życia, szybka dezaktualizacja wiedzy, 
postęp techniczny we wszystkich dziedzinach życia oraz zdecydowane nastawie‑
nie ku przyszłości. W obliczu tych zmian, z którymi niekiedy trudno radzi sobie 
człowiek starszy, starość traktowana jest jako mało atrakcyjny i niepotrzebny okres 
życia. Seniorzy zaś jako osoby wolniej adaptujące się do społecznych przeobrażeń 
w zakresie norm, wartości i kultury bywają spychani na margines życia społeczne‑
go, a czasem i rodzinnego.

W tak zmieniających się realiach życia interesujące wydają się relacje łączące gene‑
racje w rodzinie. Zastanawiająca jest rola i miejsce osób starszych w rodzinie i spo‑
łeczeństwie z perspektywy reprezentantów różnych pokoleń. Szczególnie zaś z per‑
spektywy gerontologicznej wydaje się być znalezienie obszaru wzajemnej wymiany 
pomiędzy wszystkimi pokoleniami.
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Relacje rodzinne w opiniach seniorów

Relacje w rodzinach seniorów i stosunek młodszych generacji do najstarszego poko‑
lenia stanowi pole poszukiwań wielu badań z zakresu gerontologii społecznej. Za‑
mieszczone w literaturze rozważania wskazują, iż rodzina mimo przeobrażeń stano‑
wi najważniejszą grupę społeczną, a stosunki rodzinne niosą satysfakcję i radość.

Pierwszej analizy pozycji człowieka starego w rodzinie dokonał J. Piotrowski 
w latach 1966 i 1967. Prowadzone przez autora badania wskazały, iż około 80% lu‑
dzi starszych oceniło stosunki z dziećmi jako dobre lub bardzo dobre. Przy czym na 
uwagę zasługuje fakt, iż wśród osób, które seniorzy darzyli największym zaufaniem 
i szacunkiem oraz do których zwracali się najczęściej w potrzebie, na ogół wymie‑
niane były mieszkające wspólnie dzieci (62%). Interesującym jest także, iż w opinii 
badanych, gorzej układały się relacje rodzinne tym seniorom, którzy zamieszkiwali 
wspólnie z najbliższymi. W opinii J. Piotrowskiego (1973: 208) ma to zapewne zwią‑
zek z faktem, iż w przypadku większości rodzin wspólne międzypokoleniowe za‑
mieszkiwanie wynikało z konieczności, a nie swobodnej decyzji.

W rodzinach seniorów dochodziło do wzajemnej wymiany świadczeń, głównie 
ze względu na fakt wspólnego mieszkania. Nie oznacza to jednak, że osoby starsze 
mieszkające oddzielnie nie mogły liczyć na pomoc ze strony najbliższych i odwrot‑
nie. Wśród seniorów mieszkających oddzielnie nie więcej niż 40% wskazało, że 
otrzymuje pomoc od dzieci, podczas gdy blisko 90% ludzi starszych mieszkających 
w rodzinach wielopokoleniowych deklarowało pomoc otrzymywaną od najbliższych 
(Piotrowski 1973: 193–195). Interesującym jest, że pomoc i wsparcie swoim dzieciom 
świadczyło odpowiednio połowa badanych prowadzących wspólne gospodarstwa do‑
mowe oraz jedynie kilkanaście procent wśród seniorów mieszkających samodzielnie. 
Najczęściej międzygeneracyjne wsparcie dotyczyło prowadzenia gospodarstwa do‑
mowego, opieki nad wnukami, zapewnienia utrzymania oraz szeroko pojętej opieki 
(Piotrowski 1973: 195). Ponadto zaznaczyć należy, iż wcale niemały odsetek seniorów 
(31%) otrzymywał od dzieci pełne utrzymanie. Dotyczyło to głównie osób starszych 
ze wsi i było uwarunkowane sytuacją związaną z kwestią ubezpieczeń społecznych 
w ówczesnej Polsce.

Badania wskazują także, iż sytuacja osób starszych w rodzinie nie zawsze była 
zadowalająca. Znaczenie odgrywały tu czynniki takie jak: zagęszczenie w mieszka‑
niach, brak oddzielnego pokoju dla przedstawicieli najstarszego pokolenia, konflik‑
ty i napięcia pomiędzy pokoleniami, konieczność przystosowania się do nowych ról 
społecznych, a także nieznanych norm i sposobów życia. Wszystko to ograniczało 
swobodę członków rodziny oraz zmuszało do przystosowania się do nowej sytuacji. 
O ile młodszym pokoleniom łatwiej przystosować się do zachodzących zmian, ludziom 
starszym mogły sprawiać kłopot i rodzić poczucie osamotnienia. Badania J. Piotrow‑
skiego wskazują, iż udział osób starszych odczuwających osamotnienie był wysoki, 
gdyż jedynie co druga osoba starsza w Polsce nie borykała się z tym poczuciem.

Cytowane badania pozwoliły autorowi sformułować wniosek, iż w okresie realiza‑
cji badań zmianie ulegały stosunki rodzinne poprzez „wyzwolenie ich spod kontroli 
obyczaju i swobodne kształtowanie zgodnie z potrzebą uczuciową” (Piotrowski 1973: 
228). Piotrowski sygnalizował ponadto, że procesy te prowadzić mogą do osłabienia 
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relacji rodzinnych i dalszej ewolucji rodziny w kierunku indywidualizacji między‑
generacyjnych powiązań. Odpowiedzi na te wątpliwości dostarczyć mogą wyniki 
badań prowadzonych w Polsce pod koniec XX wieku.

Interesujących danych dostarczają analizy prowadzone przez Polskie Towarzy‑
stwo Gerontologiczne (PTG) pod kierunkiem Brunona Synaka. Badania przedsta‑
wiły niezwykle pozytywny obraz stosunków rodzinnych w opiniach osób starszych. 
Okazało się bowiem, iż relacje rodzinne ocenione zostały lepiej niż w latach 1960. 
Analizy PTG wskazały, iż ludzie starzy najlepiej ocenili relacje łączące je z wnukami 
(95% badanych udzieliło odpowiedzi „dobre” i „bardzo dobre”) oraz córkami (94% 
odpowiedzi „dobre” i „bardzo dobre”). W następnej kolejności seniorzy wymienia‑
li synowe (85% odpowiedzi „dobre” i „bardzo dobre”), innych krewnych (84% ocen 
dobrych i bardzo dobrych), synów (82% ocen dobrych i bardzo dobrych) i zięciów 
(81% odpowiedzi „dobre” i „bardzo dobre”) (Czekanowski 2002: 145).

Dodatkowo w badaniach zauważa się istnienie w rodzinach seniorów „intymności 
na dystans”, która charakteryzuje się niezależnością pokoleń poprzez oddzielne za‑
mieszkiwanie oraz istnieniem więzi uczuciowych (Susułowska 1989: 199). Większość 
ludzi starych widziała członków swojej rodziny w tygodniu poprzedzającym bada‑
nie. Częściej spotkania miały miejsce z dziećmi (71%), nieco rzadziej zaś z wnukami 
(69%) (Czekanowski 2002: 146–147). Autor zwraca uwagę jednak na różnorodność 
charakteru wspominanych kontaktów. Mogły być one bowiem spotkaniami natury 
towarzyskiej bądź pomocowej. Mimo wszystko, wskazują one na wzajemne zainte‑
resowanie członków rodziny sytuacją pozostałych krewnych.

Ludzie starzy, o czym świadczą omawiane badania, nie pełnią już tak doniosłej 
roli w rodzinach, jak kiedyś. Przejawia się to m.in. tym, że osoby starsze nie często 
są uwzględniane przy podejmowaniu znaczących decyzji. O radę w sytuacji wyma‑
gającej rozstrzygnięcia pytany jest co trzeci senior. Przy czym prawie połowa ba‑
danych wskazała, że są oni pytani o radę „rzadko” i „bardzo rzadko”. Można więc 
się domyślać, że młodsze pokolenia sporadycznie czerpią z wiedzy i doświadczenia 
najstarszych członków. Nie oznacza to, iż ludzie starsi nie są darzeni należytym sza‑
cunkiem i zainteresowaniem ze strony dzieci i wnucząt. Zdecydowana większość 
seniorów (87%) czuje się poważana i może liczyć na pomoc najbliższych w postaci 
pomocy w pracach domowych, załatwianiu spraw w urzędach czy też opieki pielęg‑
nacyjnej (Czekanowski 2002: 164). Osoby starsze odwdzięczają się zaś poprzez do‑
glądanie wnucząt oraz wsparcie finansowe.

Zagadnienie sytuacji rodzinnej seniorów znajduje także odzwierciedlenie w ba‑
daniach Instytutu Spraw Publicznych prowadzonych w 2000 roku w Polsce. Bada‑
nia wskazują, iż myśli co trzeciego seniora skupiają się wokół rodziny. Ludzie starzy 
deklarują nie tylko mentalne zainteresowanie najbliższymi, a także zaangażowanie 
w życie rodzinne poprzez udzielanie im pomocy. Najczęściej wsparcie okazywane 
jest dzieciom (79%) oraz wnukom (75%) (Borkowska‑Kalwas 2002: 40). Opieka ta 
przyjmuje zazwyczaj formę pomocy finansowej oraz opieki nad innymi członkami 
rodziny (np. wnukami). Młodsze pokolenia (43%) niosą zaś pomoc seniorom w wy‑
konywaniu różnych czynności dnia codziennego.

Analizując powyższe informacje, zauważa się, iż przewidywania J. Piotrowskie‑
go co do struktury życia rodzinnego potwierdziły się. Autor podkreślał, iż rosnąca 
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stopa życiowa, upowszechnienie uprawnień do emerytury, lepsze zasoby mieszka‑
niowe, rozwój instytucji opieki nad dzieckiem będą ograniczać motywy wspólnego 
zamieszkiwania pokoleń, a także zmieniać zakres wzajemnych świadczeń (Piotrow‑
ski 1986: 184). Okazuje się, iż we współczesnych rodzinach występująca „intymność 
na dystans” nie wpływa na ocenę relacji rodzinnych. Współcześnie zmniejszył się 
odsetek osób starszych zamieszkujących wspólnie z rodziną (41%), w porównaniu 
z badaniami J. Piotrowskiego (67%). Zmianie uległa także częstotliwość spotkań 
z najbliższymi. W latach 1960. znaczny odsetek badanych seniorów (90%) deklaro‑
wał spotkanie z dziećmi w tygodniu poprzedzającym badanie, natomiast w bada‑
niach prowadzonych w latach 1999–2001 odsetek podobnych odpowiedzi wyniósł 71%. 
Zwiększył się z kolei procent ludzi starszych doświadczających poczucia osamotnie‑
nia (z 20% w badaniach J. Piotrowskiego do 27% w badaniach PTG).

Również zakres wzajemnej pomocy uległ przeobrażeniom. W badaniach J. Piotrow‑
skiego istotnym świadczeniem było utrzymywanie ludzi starszych przez ich dzieci (31%) 
oraz udostępnianie mieszkania przez najstarsze pokolenie (40%) (Piotrowski 1986: 196). 
Wpływ na wskazany stan rzeczy miała sytuacja ekonomiczna polskich rodzin oraz 
ustrój gospodarczy niezapewniający zabezpieczenia emerytalnego seniorom. Pomoc 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, opieka nad wnuczętami stanowiły sposób 
na odwzajemnienie się w zakresie okazywanych świadczeń. Obecnie wzajemna pomoc 
i wsparcie ze strony dzieci przybiera głównie postać pomocy w pracach domowych 
(32%), załatwiania spraw w urzędach (26,7%) oraz opieki pielęgnacyjnej (20,7%). Do‑
rosłe potomstwo udostępnia rodzicom mieszkanie (18,3%), ma to jednak miejsce rza‑
dziej niż kiedyś. Ludzie starzy na ogół zapewniają dzieciom pomoc w postaci regular‑
nego udostępniania mieszkania (28,2%), systematycznej (19,6%) i sporadycznej (26,8%) 
opieki nad wnukami oraz stałej (13,9%) i okazjonalnej (30,4%) pomocy finansowej.

Interesujących informacji w zakresie stosunków rodzinnych dostarczają również 
badania prowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w 2007 roku. 
Prezentowane pomiary potwierdzają spostrzeżenia poczynione na podstawie opisa‑
nych powyżej analiz PTG. Badania CBOS potwierdzają znaczenie kontaktów rodzin‑
nych w życiu osób starszych. Ludzie starsi wskazywali, iż są osobami zdecydowanie 
rodzinnymi (84%) i raczej rodzinnymi (15%) (Boguszewski 2008: 4), a życie rodzinne 
pozwala im czerpać zadowolenie ze swojego życia. Zdecydowana większość seniorów 
(91%) deklarowała zadowolenie ze swoich dzieci, z czego 61% przyznało, że są z nich 
bardzo zadowoleni. Ponadto okazuje się, iż 74% respondentów w wieku 60 i więcej 
lat tworzy samodzielne gospodarstwa domowe. Natomiast jedynie 26% osób star‑
szych mieszka z dziećmi (15%) bądź wnukami lub innymi członkami rodziny (11%) 
(Wądołowska 2010: 2). Seniorzy podkreślali, iż mimo samodzielnego zamieszkiwania 
utrzymują częste kontakty ze swoimi najbliższymi. Prawie połowa badanych wska‑
zała, iż widuje swoich bliskich raz lub kilka razy w tygodniu, natomiast co trzeci se‑
nior spotyka się ze swoją rodziną raz lub kilka razy w miesiącu. Niepokój wzbudza 
jednak fakt, iż 20% osób starszych nie utrzymuje regularnych kontaktów z najbliż‑
szymi. Zapewne wpływ ma na to nie tylko sytuacja rodzinna, a także coraz częściej 
występujące migracje, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Zaprezentowane badania wskazują, iż zmianom ulega struktura rodziny, jednak 
przeobrażenia te nie powodują gwałtownych przemian w zakresie form świadczonej 
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pomocy oraz postrzeganiu relacji rodzinnych przez najstarsze pokolenie. Rodzina 
w opinii najstarszych Polaków stanowi niezmiennie najważniejszą i najbliższą czło‑
wiekowi grupę społeczną, która niezależnie od sytuacji społecznej stara się zacho‑
wać swoją tradycyjną postać i charakter.

Relacje rodzinne oceniane są przez zdecydowaną większość seniorów pozytywnie, 
co świadczyć może o rzeczywistych bliskich i ciepłych stosunkach pomiędzy pokole‑
niami w rodzinach, jak też być wynikiem przywiązania do tej grupy społecznej. Taki 
obraz kontaktów z najbliższymi wzbudza spokój i wiarę, iż ludzie starzy odnajdują 
przestrzeń, która pozwala im cieszyć się szacunkiem i daje możliwość rozwijania sie‑
bie i swoich zainteresowań. Pamiętać jednak należy, że sytuacja rodzinna, mimo iż 
na ogół oceniana jest korzystnie, niekiedy niesie ze sobą smutek i cierpienie. Mowa 
tu m.in. o sytuacji marginalizowania najstarszego pokolenia, jak i o zjawisku prze‑
mocy, które niekiedy występuje w rodzinach osób starszych.

Człowiek stary w rodzinie i społeczeństwie

Analizując relacje międzypokoleniowe w rodzinie, istotnym wydaje się także zapre‑
zentowanie miejsca człowieka starego w tej grupie społecznej i społeczeństwie. Nie 
chodzi tu jedynie o przedstawienie opinii najstarszego pokolenia, ale o uzupełnienie 
poglądów seniorów o wypowiedzi pozostałych pokoleń. W literaturze przedmiotu 
na próżno jednak szukać kompatybilnych badań na temat relacji międzypokole‑
niowych. Zazwyczaj badacze skupiają się nad badaniem jednej generacji w obrębie 
rodziny, nie porównując wyników z odpowiedziami pozostałych członków rodów. 
W związku z czym trudno o wielopłaszczyznowe formułowanie wniosków na temat 
stosunków międzypokoleniowych.

Niniejsza część pracy, stawiająca sobie za cel zaprezentowanie pozycji człowie‑
ka starego w rodzinie i społeczeństwie z perspektywy młodszych generacji, oparta 
będzie na analizie badań prowadzonych zarówno przez ludzi nauki, jak i wybrane 
ośrodki badawcze.

W 2009 roku Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) opublikowało raport 
z badań pt. „Polacy wobec ludzi starych i własnej starości”, w którym zaprezentowa‑
ło spojrzenie Polaków w różnym wieku na temat jesieni życia i najstarszego pokole‑
nia. Przeprowadzona diagnoza wskazała, iż zdecydowana większość społeczeństwa 
(87%) uważa, iż ludzie starsi odgrywają istotną rolą w ludzkich zbiorowościach (Wą‑
dołowska 2009: 1). Osoby starsze doceniane są przez społeczeństwo ze względu na 
czas poświęcany wnukom, gdy ich rodzice pracują, za posiadaną wiedzę i doświad‑
czenie, za troskę o najbliższe otoczenie, za wsparcie finansowe okazywane dzieciom 
i wnukom oraz za działalność społeczną. W opinii badanych miejscem, w którym 
seniorzy znajdują najwięcej ciepła i zrozumienia, jest rodzina, co potwierdza opinie 
samych seniorów zaprezentowane w poprzednim podrozdziale niniejszej pracy.

Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż prawie co dziesiąty ankietowany (9%) postrzega 
osoby starsze jako obciążenie dla funkcjonowania społeczeństw. Przy czym większość 
wśród tej grupy stanowią osoby po 65 roku życia. Okazuje się więc, iż sami seniorzy 
postrzegają siebie jako potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania społeczności, co 
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zdaniem CBOS może wynikać z niskiej samooceny ludzi starszych lub być powodo‑
wane nieodnajdywaniem miejsca w społeczeństwie (Wądołowska 2009: 2). Kwestia 
przydatności osób starszych w opinii badanych nie wpływa jednak na okazywanie 
im szacunku i życzliwości. Na pytanie dotyczące poważania i serdeczności okazy‑
wanej seniorom jedynie 13% respondentów ma pewność, że są oni szanowani, a co 
drugi ankietowany twierdzi, iż są oni „raczej szanowani”. Bardziej niepokojący jest 
fakt, iż co trzeci badany nie zauważa, by osoby starsze cieszyły się w społeczeństwie 
poważaniem. Sytuacja ta w stosunku do lat poprzednich przedstawia się jednak dużo 
lepiej, o czym świadczy wzrost pozytywnych odpowiedzi na omawiane pytanie o 29 
punktów procentowych (Wądołowska 2009: 5).

Interesujących informacji na temat roli seniorów dostarcza raport CBOS „Co im 
zawdzięczamy? Opinie w przeddzień święta babć i dziadków” z 2008 roku. Badanie 
dotyczyło opinii różnych generacji na temat znaczenia osób starszych dla funkcjo‑
nowania społeczności. Ponad połowa respondentów (56%) stwierdziła, iż zauwa‑
ża w swoim życiu pozytywny wpływ swoich babć i dziadków. Co czwarty badany 
wskazywał zaś, że nie zawdzięcza nic najstarszemu pokoleniu, natomiast pozostali 
albo nie znali swoich dziadków, albo nie potrafili wypowiedzieć się na temat ich roli. 
Największe znaczenie starszemu pokoleniu przypisywały osoby między 18 a 34 ro‑
kiem życia, najmniejsze zaś osoby w średnim wieku i seniorzy (Szczepańska 2008: 2). 
Fakt ten uwarunkowany jest zapewne sytuacją polityczną i społeczną, która nie po‑
zwoliła średniemu i starszemu pokoleniu na nawiązanie relacji z własnymi dziadka‑
mi bądź ich poznanie. Pozytywnie oceniać można zaś relacje młodszego pokolenia 
z dziadkami, co wskazywać może na pomyślnie układające się stosunki między ge‑
neracjami w rodzinie i wzrost znaczenia roli ludzi starszych w ostatnich dziesięcio‑
leciach. Wpływ dziadków na wnuki jest zapewne uwarunkowany tym, iż prawie po‑
łowa z nich (47%) sprawuje opiekę i bierze udział w wychowaniu swoich wnucząt.

Respondenci wskazali, iż kontakt z dziadkami zapewnił im możliwość korzysta‑
nia z różnych dóbr i zasobów. Najbardziej znaczącą wartością, wynikającą z relacji 
z osobami starszymi, okazało się być poczucie, że jest się kochanym (61%) oraz uzy‑
skanie podstaw wiary religijnej (59%) i zasad moralnych (58%). Dla wielu osób babcia 
i dziadek stanowi źródło wiedzy o dziejach rodziny (55%), niektórych wydarzeniach 
historycznych (46%) oraz patriotyzmie (49%) (Szczepańska 2008: 4). Ponadto osoby 
starsze kształtują charakter i osobowość młodszych pokoleń. Przeszło połowa bada‑
nych (53%) stwierdziła, iż dziadkowie pozwolili ukształtować w nich takie cechy jak: 
samodyscyplina, pracowitość, obowiązkowość i siła woli. Osoby starsze uczą także 
różnych praktycznych umiejętności (40%), przekazują hobby i swoje zainteresowa‑
nia (21%), a co piąty senior przekazuje zasoby materialne w postaci mieszkania bądź 
innych dóbr (Szczepańska 2008: 4).

Nieco odmiennych informacji na temat roli i znaczenia ludzi starszych w społe‑
czeństwie i rodzinie dostarczają badania m.in. M. Susułowskiej, J. Rembowskiego, 
Z. Szaroty i innych. M. Susułowska już w końcu lat 1980, za U. Lehr, wskazywała, iż 
dostępne szerokie opracowania na temat stereotypu starości i człowieka starego w spo‑
łeczeństwie podkreślają izolację, samotność, zależność i potrzebę pomocy (Susułow‑
ska 1989: 49). Ponadto sygnalizowały, iż obraz jesieni życia jest na ogół negatywny, 
oparty na dalekich od rzeczywistości stereotypach i uogólnieniach. Według badań 
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prowadzonych pod kierunkiem M. Susułowskiej na grupie osób między 6 a 80 ro‑
kiem życia, okazało się, iż dzieci i młodzież konstruowały obraz człowieka starego 
najbardziej negatywnie oraz ujawniały największą rozpiętość w stosunku do rze‑
czywistego zachowania się ludzi starych. Dodatkowym warunkiem, który wpływał 
na postrzeganie starości oprócz wieku, okazała się być sytuacja życiowa młodzieży, 
a szczególnie wspólne zamieszkiwanie z dziadkami. Bardziej obiektywne spojrzenie 
na starość miały osoby po 35. roku życia, szczególnie zaś po 60. roku życia, upatru‑
jąc ten etap najbardziej realistycznie. Niemniej jednak na ogół człowiek stary przez 
wszystkie badane grupy wieku charakteryzowany był przez pryzmat procesu utraty 
urody, sprawności, zdolności i motywacji do aktywnego życia, ograniczenia osobi‑
stej autonomii i wzrostu rozmaitych uzależnień od otoczenia (Susułowska 1989: 93). 
Ponadto, badania prowadzone pod kierunkiem M. Susułowskiej wskazują, iż myśl 
o własnej starości wzbudzała niepokój i pragnienie jej uniknięcia nawet w młod‑
szych grupach wieku.

Badania J. Rembowskiego (1990: 364–365), prowadzone w roku 1986 wśród dzie‑
ci i młodzieży w trzech grupach wieku: 13, 15 i 18 lat, dostarczyły wniosków podob‑
nych do tych przedstawionych powyżej. Analizowane roczniki wieku miały na ogół 
negatywny stosunek do ludzi starszych, charakteryzujący się między innymi niskim 
stopniem przychylności wobec ich problemów, niezrozumieniem dla ich zachowa‑
nia oraz ich psychiki. Seniorzy postrzegani byli jako „ludzie zagubieni, dziwni, sta‑
roświeccy, nieporadni i niedołężni, niesympatyczni, oschli, smutni, gderliwi, dzie‑
cinni, uparci, wścibscy, nudni, zmęczeni, życiem itp.” (Rembowski 1990: 367). Taki 
sposób percepcji zdaniem autora badania wskazuje na wybiórczość w myśleniu o lu‑
dziach starych i starości, a także o nastawieniu wobec własnej starości. Na uwagę 
zasługuje także fakt, iż dzieci i młodzież na ogół mało pozytywnie nastawieni do 
ludzi starych, przychylniej postrzegali starość z perspektywy osób z najbliższego 
otoczenia oraz rodziny.

Interesujących wniosków dostarczyły natomiast badania Z. Szaroty, prowadzone 
wśród studentów polskich i niemieckich reprezentujących kierunki takie, jak peda‑
gogika czy pielęgniarstwo. Pierwsze badania prowadzone były, gdy treści gerontolo‑
giczne rzadko wprowadzane były do programów akademickich, natomiast następ‑
ne po kilku latach, gdy treści gerontologiczne znajdowały się wśród realizowanych 
przedmiotów. Wyniki obu analiz dostarczyły pozytywnych wniosków na temat po‑
strzegania starości i ludzi starych, gdyż większość studentów wskazywało względną 
aprobatę bądź pełną aprobatę wobec seniorów. Przy czym po wprowadzeniu do treści 
nauczania zagadnień dotyczących starości odnotowano wzrost poziomu pozytywnych 
postaw wobec osób starszych niemal o 3 punkty procentowe (Szarota 2004: 52).

Warte odnotowania jest, że studenci niemieccy, którzy w trakcie trwania studiów 
przechodzili kurs z zakresu zagadnień gerontologicznych, zdecydowanie częściej 
deklarowali pozytywne postawy wobec seniorów. Pełną aprobatę starości wskazy‑
wało o 8,2 punkty procentowe więcej studentów z zagranicy niż z Polski, natomiast 
w odniesieniu do postawy obojętnej poziom odpowiedzi był niższy o 2,4 punkty 
procentowe w przypadków młodych sąsiadów (Szarota 2002: 134). Różnice w po‑
stawach wobec ludzi starych polskich i niemieckich studentów wynikają zdaniem 
autorki badania z wpływów kulturowych i ekonomicznych. Odsetek osób starszych 
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w społeczeństwie niemieckim jest wyższy, a przy tym poziom stopy życiowej i wy‑
sokość świadczeń emerytalnych i pielęgnacyjnych umożliwia seniorom niemieckim 
bardziej satysfakcjonujące przeżywanie starości oraz korzystniejsze postrzeganie je‑
sieni życia i ludzi starych w społeczeństwie.

Badania na temat postrzegania starości przez dzieci i młodzież prowadzone były 
także przez innych autorów, a ich rezultat nie odbiega znacząco od tych prowadzonych 
w latach 1980. Na ogół starość postrzegana jest negatywnie przez pryzmat zmniej‑
szających się możliwości fizycznych ludzi starszych oraz zmian dokonujących się 
w procesach poznawczych, niemniej niektóre analizy dostarczają optymistycznych 
informacji. Interesujących danych dostarczają badania prowadzone przez A. Kozdroń, 
E. Kozdroń i P. Nowaka (2008: 204–215) z wykorzystaniem narzędzi opracowanych 
przez Z. Szarotę na studentach turystyki i rekreacji oraz pedagogiki. Analizy wska‑
zały, iż – mimo negatywnego stereotypu starości w społeczeństwie – młodzi ludzie 
myślą o seniorach pozytywnie, dostrzegając ich rolę i znaczenie. Studenci pedagogiki 
wykazywali bardziej przychylny stosunek do osób starszych niż studenci turystyki 
i rekreacji, przy czym obie grupy podawały na ogół negatywne skojarzenia ze sta‑
rością (pomarszczona skóra, powolni w działaniu, smutek, brak życia, przemijanie). 
Podobne wnioski formułuje M. Wandrasz (2005: 157–172), poprzez analizę skojarzeń 
studentów ze starością. Młodzi ludzie twierdzili, iż starość i młodość jako dwa różne 
etapy życia, doskonale się uzupełniają, gdyż oba pokolenia mają okazję by uczyć się 
od siebie wzajemnie. Niemniej jednak większość skojarzeń studentów ze starością 
okazała się być mało przyjemna. Starość z jednej strony jawiła się jako nieunikniony 
etap życia, który z jednej strony jest czasem odpoczynki i refleksji, z drugiej zaś jako 
okres związany z samotnością, chorobą, a nawet śmiercią. Swoją starość młodzi lu‑
dzie upatrują jako aktywną, spędzoną z bliskimi osobami i potrzebną, zaznaczając 
przy tym, że czas jesieni życia uzależniony jest od decyzji i wyborów podejmowa‑
nych w poprzednich latach życia.

Warte odnotowania wydają się być także badania na temat znaczenia osób starszych 
w wychowaniu młodzieży prowadzone przez M. Wiechetek, B. Zarzycką, S. Steuden 
oraz na temat postrzegania starości i ludzi starych prowadzone przez E. Macianto‑
wicz. Pierwsza z wymienionych analiz opierała się na poszukiwaniu odpowiedzi na 
postawiony problem badawczy wśród gimnazjalistów. Młodzież w co piątym przy‑
padku podkreślała znaczenie seniorów w kształtowaniu wartości, a najważniejszy‑
mi z nich były prawda i dobro oraz miłość. Zdaniem badanych ludzie starsi powinni 
przekazywać wskazówki, jak radzić sobie w życiu (50%), przekazywać wiedzę (31,7%), 
kształtować osobowość młodego człowieka, ale przede wszystkim obdarzać miłoś‑
cią (53,3%) (Wiechetek, Zarzycka, Steuden 2006: 220–222). Dodatkowo gimnazjali‑
ści poproszeni zostali o wskazanie cech charakteryzujących osoby starsze. Wymie‑
niane atrybuty seniorów pogrupowane zostały w cztery kategorie, takie jak: cechy 
charakteru, cechy intelektu, cechy opisujące kontakty społeczne oraz obraz siebie 
u osób starszych. Osoby starsze jawiły się młodym ludziom przede wszystkim jako: 
rozsądne, szczere, odpowiedzialne, uczciwe oraz poważne. Ponadto gimnazjaliści 
często przypisywali seniorom takie cechy intelektu, jak: mądrość, dokładność, in‑
teligencję, rzadziej zaś pomysłowość, zręczność i szybkość. W sferze emocjonalnej 
osoby starsze uchodziły za spokojne, opanowane i przewrażliwione, nieco rzadziej 
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zaś wesołe i pełne humoru. W kontakcie z osobami starszymi młodzież odczuwała 
ich życzliwość, zaufanie, chęć do współpracy i uczynność, w mniejszym stopniu zaś 
młodzi ludzie dostrzegali u seniorów dbałość o siebie, wiarę we własne siły i zgod‑
ność (Wiechetek, Zarzycka, Steuden 2006: 223–225). Okazuje się więc, iż cytowa‑
ne badania z jednej strony pokazują niewielkie znaczenie osób starszych w wycho‑
waniu młodego pokolenia, z drugiej strony zaś pozytywny obraz seniorów wśród 
młodzieży. Zastanawiające jest, to co zauważyli sami autorzy zaprezentowanej ana‑
lizy, a dokładnie pytanie o to, co wpływa na fakt korzystnego postrzegania ludzi 
starszych przez młodsze pokolenia i jednocześnie na ich niewielką rolę w procesie 
kształtowania postaw i osobowości ludzi młodych. Wydaje się, iż problemem może 
być niewystarczająca świadomość młodzieży w zakresie znaczenia seniorów w pro‑
cesie wychowania, która pojawia się dopiero z czasem, w kolejnych etapach życia.

Mało pozytywny obraz ludzi starych rysuje się także w badaniach E. Macianto‑
wicz (2006: 234), które przeprowadzone zostały wśród młodzieży w wieku 18–22 lat. 
Młodzież na ogół postrzegała starość negatywnie (65%), na co wskazują wymienia‑
ne przez nią skojarzenia: „mniejsza sprawność fizyczna, choroby, smutek, osamot‑
nienie, bieda, bezradność, śmierć”. Wśród skojarzeń pozytywnych pojawiały się na 
ogół: „mądrość, doświadczenie życiowe, spokój, życzliwość, opiekuńczość, wnuki” 
(Maciantowicz 2006: 234). Podobnie osoby starsze ujmowane były głównie przez 
pryzmat niekorzystnych skojarzeń. Seniorzy postrzegani byli przede wszystkim 
jako osoby zmęczone życiem, zgorzkniałe i nietolerancyjne, a także chore i samot‑
ne. Jedynie co dziesiąty młody człowiek doceniał wiedzę, doświadczenie i życiową 
mądrość ludzi starszych.

Dodatkowo badania E. Maciantowicz (2006: 235–236) wskazują, iż młodzież nie‑
chętnie przebywa w towarzystwie najstarszego pokolenia, z powodu zakłopotania 
odczuwanego w ich obecności. Sytuacja ta może być wynikiem lęku i strachu także 
przed własną starością. Młodzi ludzie obawiają się okresu jesieni życia, gdyż w ich 
mniemaniu kojarzy się on ze zmianami w wyglądzie, niedołężnością, chorobami 
i poczuciem braku sensu życia. Siebie samych w okresie starości postrzegają zaś jako 
osoby aktywne, sprawne fizycznie i spędzające czas w gronie rodziny.

Podsumowując powyższe analizy, wskazać należy, iż w prezentowanych bada‑
niach nie ma zgodności co do postrzegania roli i znaczenia człowieka starego. Na 
ogół jednak w społeczeństwie dominuje negatywny stereotyp starości i człowieka 
starego. Przy czym czynnikiem zwiększającym ryzyko pojawienia się niekorzyst‑
nych skojarzeń wydaje się być wiek badanych i związane z okresem jesieni życia do‑
świadczenia. Starość postrzegana jest bowiem najbardziej pozytywnie przez osoby 
między 35. a 60. rokiem życia, co przejawia się między innymi w obiektywizowaniu 
cech tego okresu. Czynnikiem wpływającym na wskazaną sytuację wydaje się być 
także większa świadomość znaczenia osób starszych w społeczeństwie oraz zdo‑
bywana z czasem życiowa wiedza na temat funkcjonowania ludzi w okresie późnej 
dorosłości. Dzieci i młodzież nierzadko nie mają świadomości roli osób starszych 
w kształtowaniu ich postaw i osobowości, a także brakuje im informacji na temat 
zagadnień związanych ze starością.

Relacje pomiędzy pokoleniami wydaje się tłumaczyć model międzypokoleniowej 
solidarności i konfliktu (solidarity (and conflict) model of generational relations) za‑
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proponowany przez V. L. Bengtsona i współpracowników. Koncepcja ta skupia się 
na pojęciu solidarności odczuwanej przez przedstawicieli różnych pokoleń, która 
interpretowana jest poprzez tzw. udział w kształtowaniu relacji rodzinnych (Anto‑
nucci, Jackson, Biggs 2007: 681). Zakłada się, iż starsza generacja ma większy wkład 
w funkcjonowanie rodziny i kształtowanie międzygeneracyjnych relacji niż młod‑
sze pokolenia. Manifestowane jest to silniejszym wyrażaniem poczucia solidarno‑
ści przez seniorów i większą wyrozumiałością w stosunku do pozostałych pokoleń. 
Natomiast konflikt, który związany jest z mniejszym poczuciem wspólnoty i związ‑
ku, z większym prawdopodobieństwem ujawniany będzie przez młodsze generacje. 
Konflikt wydaje się być związany z poszukiwaniem przez ludzi młodych innych niż 
rodzina sieci wsparcia, co może budzić zdziwienie i niekiedy brak zrozumienia u po‑
zostałych pokoleń. Koncepcja ta wydaje się więc tłumaczyć negatywny stereotyp sta‑
rości i człowieka starego wśród dzieci i młodzieży. Pokolenie to w mniejszym stop‑
niu odczuwa znaczenie międzygeneracyjnych więzi, co rodzić może niezrozumienie 
dla potrzeb seniorów związanych z międzypokoleniową solidarnością. Nieporozu‑
mienia pojawiają się bowiem na skutek innego spojrzenia, wynikającego z natural‑
nych procesów zachodzących w życiu generacji, na rolę i znaczenie rodziny. Jednak 
niedyskutowane potrzeby i oczekiwania mogą rodzić wzajemne niezrozumienie, co 
silniej manifestowane jest przez ludzi młodych, którzy posiadają mniejsze doświad‑
czenie i dystans do wielu sytuacji. Może się to właśnie przejawiać w niekorzystnym 
postrzeganiu starości i człowieka starego.

W konkluzji niniejszych rozważań wskazać należy, iż starość stanowi zagadnie‑
nie wzbudzające wiele emocji i refleksji wśród wszystkich pokoleń, mimo że rzad‑
ko bywa publicznie dyskutowane. Niestety, niewiele mówi się o niej, zarówno w ro‑
dzinie, jak i społeczeństwie. Negatywny stereotyp może więc być wynikiem braku 
wiedzy na temat okresu jesieni życia i zmian dokonujących się w funkcjonowaniu 
osób starszych, a także nieświadomości, że każda faza życia niesie ze sobą inne sta‑
ny i przeżycia. Efektywnym rozwiązaniem wydaje się być wprowadzanie zagadnień 
gerontologicznych do programów kształcenia na wszystkich poziomach edukacji 
oraz inicjowanie kampanii społecznych, w tym medialnych, poruszających treści 
z zakresu starzenia się i starości, jak i inicjujących międzypokoleniowe współdzia‑
łanie. Okazuje się bowiem, iż najczęściej niepokój wzbudza to, co nieznane. To, co 
znane, nawet jeśli wzbudza skrajne emocje, łatwiej jest zrozumieć i oswoić. Wyda‑
je się, że starość powinna przestać być zagadką dla znacznej części społeczeństwa, 
a być postrzegana i ujmowana jako naturalny rezultat doświadczeń i zmian doko‑
nujących się w życiu.

Zakończenie

Relacje międzypokoleniowe w rodzinie i społeczeństwie stanowią istotne zagadnie‑
nie związane z funkcjonowaniem każdego człowieka, szczególne zaś osób znajdują‑
cych się w okresie starości. Rodzina dla większości osób starszych stanowi bowiem 
najważniejszą grupę społeczną, która zaspokaja poczucie bezpieczeństwa i miłości, 
daje oparcie, pozwala rozwijać się i realizować w nowych rolach, a także decyduje 
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o odczuwanej satysfakcji życiowej. Kwestia relacji w rodzinach seniorów tym bar‑
dziej przybiera na znaczeniu, iż ostatnie dziesięciolecia przyniosły wzrost odsetka 
osób starszych w populacji oraz zmiany w strukturze i funkcjonowaniu współczes‑
nej rodziny. Wskazane przemiany nie ominęły roli i pozycji człowieka starego, za‑
równo w rodzinie, jak i społeczeństwie. W opiniach niektórych pokoleń seniorzy są 
towarzyszami, wychowawcami najmłodszego pokolenia, doradcami w zmaganiach 
z niełatwą codziennością, zdaniem innych zaś osobami nieprzystającymi do wy‑
magań współczesnego świata. Natomiast sami ludzie starsi na ogół z optymizmem 
spoglądają na młodsze generacje, wskazując przy tym, iż czerpią satysfakcję z rela‑
cji rodzinnych.

Prezentowane w tekście badania potwierdzają znaczenie stosunków z najbliższymi 
w okresie jesieni życia. Większość osób starszych podkreśla swoje zainteresowanie 
sprawami rodziny, wysoko oceniając relacje rodzinne. Niepokojem napawa jednak 
fakt, iż nie wszystkie pokolenia podzielają przekonania seniorów. Średnie pokolenie 
docenia rolę i znaczenie seniorów, najmłodsi – niestety – wypowiadają się na temat 
starości i człowieka starego raczej negatywnie. Sytuacja ta zmusza do poszukiwa‑
nia sposobów podnoszenia pozycji osób starszych w rodzinach i społeczeństwie.

W kontekście zarysowanej sytuacji konieczna wydaje się nieustanna praca nad 
budowaniem międzypokoleniowej płaszczyzny porozumienia w rodzinach, co bę‑
dzie przyczyniać się do kształtowania satysfakcjonujących relacji w rodzinie, a tym 
samym przełamywać negatywny stereotyp starości i człowieka starego w społeczeń‑
stwie. Interesujące rozwiązanie proponuje S. Biggs (2008: 119), opisując zagadnienie 
międzygeneracyjnej inteligencji. Pojęcie to odnosi się do stopnia, w jakim jednostka 
staje się świadoma siebie jako członka generacji, jest względnie zdolna to stawiania 
siebie w pozycji innych grup wieku i posiada umiejętność do działania ze świado‑
mością międzypokoleniowych związków i okoliczności. Taka perspektywa, zadaniem 
autora, pozwala żyć akceptując proces starzenia się i zachęca do podtrzymywania 
harmonijnych relacji pomiędzy wszystkimi pokoleniami.

Puentą prezentowanych w niniejszym opracowaniu rozważań niech będą słowa 
S. Biggsa (2008: 118–119), który proponuje, by generacjom przyświecało przekona‑
nie, że „wszyscy znajdujemy się na tej samej łodzi, która stanowi zachętę do wzajem‑
nej solidarności, rozpoznawania wspólnych interesów, a także do identyfikowania 
szczególnych wartości, które niesie ze sobą każda grupa wieku”. Starość nie wydaje 
się być bowiem trudna do zrozumienia i przeżywania, jeśli traktuje się ją jako mię‑
dzygeneracyjne przedsięwzięcie, które ma miejsce w międzygeneracyjnej przestrze‑
ni. Kiedy wszyscy biorą na siebie odpowiedzialność za jej przebieg, tak jak za pozo‑
stałe etapy życia.

Literatura

Antonucci T. C., Jackson J. S., Biggs S. (2007), Intergenerational Relations: Theory, Research 
and Policy, “Journal of Social Issues, Vol. 63, No. 4: 679–693

Biggs S. (2008), Aging in a critical world: The search for generational intelligence, “Journal of 
Aging Studies”, Vol. 22, Issue 2: 115–119.



54 | Anna Rudnik

Boguszewski R. [oprac.] (2008), Nie ma jak rodzina, Centrum Badania Opinii Społecznej, 
Warszawa

Borkowska‑Kalwas T. (2002), Ludzie starzy w rodzinie, [w:] J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. 
Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa

Czekanowski P. (2002), Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie, [w:] B. Synak 
(red.), Polska starość, Wyd. UG, Gdańsk

Dyczewski L. (1994), Rodzina‑społeczeństwo‑państwo, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
Dyczewski L. (2000), Rodzina jako twórca i przekaziciel kultury polskiej, [w:] J. M. Markowska 

(red), W kręgu rodziny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Jesień życia – blaski 
i cienie. Rodzina – tradycja i współczesność, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Białymstoku, Białystok

Halicka M. (2004), Satysfakcja życiowa ludzi starych, Akademia Medyczna, Białystok
Kozdroń A., Kozdroń E., Nowak P. (2010) Osoby starsze w opinii studentów, [w:] J. T. Kowaleski, 

P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, 
Wyd. UŁ, Łódź

Maciantowicz E. (2006), Poglądy współczesnej młodzieży na starzenie się i starość [w:] S. Steuden, 
M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Wyd. KUL, Lublin

Piotrowski J. (1973), Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, PWN, Warszawa
Piotrowski J. (1986), Stosunki rodzinne osób starszych, [w:] Encyklopedia seniora, Wiedza 

Powszechna, Warszawa
Rembowski J. (1990), Ludzie starzy w postawach młodzieży, „Chowanna”, nr 3–4: 363–379
Sidorczuk A. (2008), Relacje rodzinne a zadowolenie z życia ludzi starych na Podlasiu. Na 

przykładzie badań w środowisku miejskim i wiejskim, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski, 
Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Wyd. UŁ, Łódź

Susułowska M. (1989), Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa
Szarota Z. (2004), Gerontologia społeczna i oświatowa: zarys problematyki, Wyd. Naukowe 

Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków
Szarota Z. (2002), Percepcja starości wśród studentów, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, 

t. LV: 129–141
Szatur‑Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, 

Oficyna Wydawnicza Aspra‑Jr, Warszawa
Szczepańska J. [oprac.] (2008), Co im zawdzięczamy, Centrum Badania Opinii Społecznej, 

Warszawa
Wandrasz M. (2005), Starość i jej postrzeganie przez ludzi młodych, [w:] A. Fabiś (red.), Seniorzy 

w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, 
Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec

Wądołowska K. [oprac.] (2009), Polacy wobec ludzi starych i własnej starości, Centrum Badania 
Opinii Społecznej, Warszawa

Wądołowska K. [oprac.] (2010), Obraz typowego Polaka w starszym wieku, Centrum Badania 
Opinii Społecznej, Warszawa

Wiechetek M., Zarzycka B., Steuden S. (2006), Percepcja roli i znaczenia osób starszych 
w wychowaniu młodego pokolenia. Badania empiryczne gimnazjalistów, [w:] S. Steuden, 
M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Wyd. KUL, Lublin

Streszczenie

Relacje międzypokoleniowe w rodzinie stanowią istotne zagadnienie w związku z dokonu‑
jącymi się zmianami społecznymi. W ostatnich latach dostrzega się postępującą indywidu‑
alizację życia, szybką dezaktualizację wiedzy oraz nastawienie ku przyszłości. Wszystkie te 



procesy przyczyniają się do zmiany modelu rodziny, a tym samym zmiany pozycji najstar‑
szego pokolenia.
W okresie starości rodzina staje się głównym miejscem powiązań międzyludzkich oraz sta‑
nowi namiastkę utraconych kontaktów społecznych. Tu osoba starsza zyskuje możliwości re‑
alizowania się w nowych rolach społecznych i rozwijania swojej osobowości oraz otrzymuje 
wsparcie pozwalające na pomyślne przeżywanie starości. Zastanawiające jest, jak w sytuacji 
przeobrażeń społecznych kształtują się relacje w rodzinach seniorów, a także sposób postrze‑
gania starości i człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie.
Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia relacji międzypokoleniowych w rodzinach 
seniorów, a także miejsce seniorów we współczesnej rodzinie i społeczeństwie z uwzględnie‑
niem perspektywy wszystkich pokoleń.
Dokonana analiza wskazuje, iż relacje rodzinne stanowią istotne zagadnienie w życiu osób 
starszych. Jednak nie wszystkie pokolenia podzielają przekonania seniorów. Średnie pokole‑
nie docenia rolę i znaczenie seniorów, niestety najmłodsi wypowiadają się na temat starości 
i człowieka starego raczej negatywnie. Sytuacja ta zmusza do poszukiwania sposobów pod‑
noszenia pozycji osób starszych w rodzinie i społeczeństwie.

Słowa kluczowe: starość, rodzina, relacje międzypokoleniowe

Intergenerational relations in the family – gerontological perspective

Summary

Intergenerational relations in the family are significant issue in countenance of social changes. 
These days we can observe individualization of human lives, no existence of persistent knowl‑
edge and human attitude to future. All of these cases cause changes in a social lives, inter alia, 
in form of the family which modify position of old people. In old age family is a main place of 
interpersonal relations and is a substitute for lost interpersonal connections. Here old people 
also gain opportunity to realize themselves in new social roles and to develop their person‑
ality and also receive support which allow them to spend old age in a calm and happiness.
Interesting is how social changes which were above indicated create relations in senior’s fam‑
ilies and also how is perceive old age and old people in the family and in the society. This arti‑
cle is an effort to present intergenerational relations in old people’s families, and also old peo‑
ple’s place in present families and in present society also in intergenerational perspective.
Performed analyses indicate that relations in old people’s families are significant issue in their 
lives. However not all generations sympathise with them. Average generation appreciate role 
and value of seniors, unfortunately younger generations perceive old age and old people. This 
situation force to search for ways of raising old people’s position in the families and society.

Key words: old age, family, intergenerational relations
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Sieci rodzinne seniorów 
oczekujących na miejsca 
w domach pomocy społecznej

Wprowadzenie

Jedną z konsekwencji starzenia się polskiego społeczeństwa jest 
wzrost zapotrzebowania na różnorodne form wsparcia. Zgodnie 
z zasadą subsydiarności, w pierwszej kolejności wsparcie powinno 
być udzielane przez rodzinę i krewnych, sieci wsparcia koleżeńskie‑
go i sąsiedzkiego, organizacje wyznaniowe, organizacje pozarzą‑
dowe zajmujące się świadczeniem pomocy seniorom (Błędowski 
2002: 176). Pomoc gminy w postaci usług opiekuńczych lub pomo‑
cy instytucjonalnej powinna być oferowana dopiero w momencie, 
gdy wsparcie świadczone przez powyższe podmioty jest niewystar‑
czające. Jednak, pomimo zwiększania się populacji osób najstar‑
szych, liczba instytucji świadczących pomoc seniorom w Polsce 
nie wzrasta adekwatnie do potrzeb. Sytuacja dotyczy szczególne 
dużych miast, gdzie na miejsce w domu pomocy społecznej (dps) 
trzeba czekać od 2 do 4 lat. Celem niniejszego artykułu jest poka‑
zanie rodzinnych sieci wsparcia osób wieku 60 lat i więcej oczeku‑
jących na miejsce w domu pomocy społecznej, a zatem osób, które 
ze względu na stan zdrowia i sytuację życiową nie mogą zamiesz‑
kiwać w swoim dotychczasowym środowisku i wymagają wsparcia 
przy wykonywaniu codziennych czynności. Aby osiągnąć powyższy 
cel, przeprowadzono przeprowadzone w Łodzi w październiku‑li‑
stopadzie 2008 r. badanie osób oczekujących na miejsca w domach 
pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz somatycznie 
chorych w wieku 60 lat i więcej. Jako miejsce badania została wy‑
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brana Łódź, ponieważ miasto to charakteryzuje się największym stopniem zaawan‑
sowania procesu starzenia się populacji wśród wielkich miast Polski.

Sieci rodzinne seniorów

Występujące w całym świecie procesy starzenia się społeczeństw skutkują większą 
liczbą osób starszych potrzebujących opieki przy równocześnie zmniejszających się 
możliwościach sprawowania opieki przez rodziny. Czynnikiem wpływającym na 
spadek potencjału opiekuńczego rodziny wobec osób starszych są przemiany de‑
mograficzne rodziny, modyfikujące jej wielkość i strukturę.

Kierunek przemian rodzin polskich w ostatnim stuleciu jest zgodny z ogólnym 
kierunkiem przemian zachodzących w Europie Zachodniej, chociaż zjawiska te w Pol‑
sce zachodziły i zachodzą ze znacznym opóźnieniem (Tyszka 2002: 13).

Modernizacja społeczeństwa zachodząca w epoce industrialnej prowadziła 
do zmiany funkcji rodziny. Rodzina przestała być trwałą, stabilną, wielodzietną 
i wielofunkcyjną instytucją społeczną, zmieniła się stopniowo w małą nuklear‑
ną, małodzietną, demokratyczną, niestabilną z ograniczonymi funkcjami. Cha‑
rakterystyczną cechą współczesnej polskiej rodziny jest ograniczenie jej rozmia‑
rów, upowszechnił się bowiem typ rodziny z jednym lub dwójką dzieci. Obniżenie 
płodności i umieralność mają także wpływ na wielkość rodziny rozszerzonej, czy‑
li „sieci rodzinnej”, obejmującej osoby spokrewnione lub spowinowacone (Balce‑
rzak‑Paradowska 2004: 11–51). Wskutek zmniejszania się liczby żyjących krewnych, 
stanowiących potencjalne źródło pomocy, pogorszy się w przyszłości dostęp osób 
starszych do opieki rodzinnej (Szukalski 2000: 21–27). W związku z wydłużaniem 
się przeciętnego dalszego trwania życia zwiększył się udział osób dorosłych, ma‑
jących żyjących rodziców i dziadków. Pojawiają się rodziny trzy‑ i czteropokole‑
niowe, a nawet na krótko pięciopokoleniowe, zwiększyło się prawdopodobieństwo 
występowania rodzin, w których żyją pradziadkowie, dziadkowie i rodzice. Struk‑
tura rodziny przekształcała się z horyzontalnej w wertykalną, a więc wielopoko‑
leniową. Taka przemiana przyczynia się do kształtowania nowych jakościowo 
relacji pomiędzy starszą a młodszą generacją. Rola człowieka starego w rodzinie 
nie ogranicza się do relacji rodzice–dzieci, bowiem dziadkowie mają możliwość 
obcowania z wnukami, a także z prawnukami (Susułowska 1989: 199). Charak‑
ter kontaktów pomiędzy generacjami uzależniony jest np. od sytuacji życiowej 
osób będących dziadkami, od wspólnego lub oddzielnego miejsca zamieszkania 
(Szukalski 2002: 234). Potwierdza się dominująca w świecie zasada, że najchętniej 
utrzymywaną formą współżycia jest „intymność na dystans”, a więc mieszkanie 
w tej samej miejscowości, ale nie we wspólnym mieszkaniu (Rosenmayr, Rosen‑
mayr 1978: 179). Rodzina, a szczególnie wnuki, stanowią ważne oparcie emocjo‑
nalne dla starszych osób. Jednak stosunki panujące pomiędzy starszą i młodszą 
generacją zależne są od społecznych tradycji, norm i oczekiwań odnoszących się 
do pozycji i ról rodzinnych. Rodziny często korzystają z pomocy babci lub dziad‑
ka przy opiece nad dziećmi. Problem pojawia się wówczas, gdy stary człowiek sta‑
je się niepełnosprawny i wymaga specjalnej opieki (Szatur‑Jaworska 1999: 17–19). 
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W wyniku postępujących procesów nuklearyzacji i modernizacji rodzina w coraz 
mniejszym stopniu może wypełniać obowiązki wcześniej uznawane za należące 
do niej w naturalny sposób.

Drugie przejście demograficzne obserwowane we współczesnych społeczeństwach, 
określanych jako postindustrialne, charakteryzuje się nie tylko spadkiem dzietności 
poniżej prostej zastępowalności pokoleń, ale i znacznymi zmianami w strukturze 
rodziny (Kotowska 2002: 2–7). Małżeństwa stają się mniej trwałe, wzrasta liczba roz‑
wodów, separacji i zwiększa się rola związków partnerskich (Szukalski 2007: 50–53). 
Oprócz rodzin tworzonych przez parę małżeńską (z dziećmi lub bez) oraz rodzin 
niepełnych pojawiły się rodziny tworzone przez pary kohabitujące, posiadające po‑
tomstwo lub nie, rodziny zrekonstruowane, związki typu LAT (związek nieformal‑
ny, w którym partnerzy nie zamieszkują wspólnie). Występowanie nieformalnych 
form rodziny powoduje trudności w określaniu wzajemnych praw i obowiązków jej 
członków (Szukalski 2002: 36). Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zmien‑
ność potencjału opiekuńczego rodziny nad seniorami są migracje ludności. Kon‑
sekwencją migracji osób młodszych jest nie tylko zmniejszenie udzielanej pomocy 
przez rodzinę, ale także wzrost osamotnienia ludzi starszych.
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Rysunek 1. Współczynnik potencjału pielęgnacyjnego w Polsce w latach 1988–2035

Źródło: P. Szukalski, Relacje międzypokoleniowe z demograficznego punktu widzenia w starzejącym 
się społeczeństwie polskim, [w:] RRL, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2007–2008, ZWS GUS, 

Warszawa 2008, s. 212

Z punktu widzenia pomocy instytucjonalnej wertykalizacja sieci rodzinnej jest 
jednym z najistotniejszych czynników wpływających na zwiększenie się liczby osób 
wymagających pomocy, przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby potencjalnych 
opiekunów osób starszych. Oznacza to również, że potencjalna opiekunka osoby 
starszej (opiekę sprawują najczęściej kobiety w wieku 45–64 lat) będzie jednocześnie 
posiadała wnuki. Pojawia się w takiej sytuacji dysonans pomiędzy chęcią udzielenia 
wsparcia dzieciom (opieka nad wnukami) i opieką nad starymi rodzicami. Dodatko‑
wo, potencjalna opiekunka to również osoba na przedpolu starości, której stan zdro‑
wia może być przeszkodą w wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych (najczęściej 
wymagających dużego wysiłku fizycznego, jak na przykład umycie osoby starszej). 
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Współczynnik potencjału pielęgnacyjnego1 na przestrzeni najbliższego ćwierćwie‑
cza XXI wieku będzie malał. Nieznaczne okresowe wzrosty są wynikiem falowania 
demograficznego. Wartość tego współczynnika obniży się z około 600 na początku 
XXI wieku do 200 w 2035 roku w przeliczeniu na 100 osób sędziwych (rys. 1). Spa‑
dek potencjału opiekuńczego rodziny będzie jedną z przyczyn kreujących popyt na 
miejsca w domach pomocy społecznej oraz innych formach pomocy instytucjonal‑
nej. Wzrastać będzie również zapotrzebowanie na usługi w miejscu zamieszkania, 
czyli popyt na usługi pomocy środowiskowej.

Wyniki badania „To idzie starość”, przeprowadzonego na zlecenie ZUS przez In‑
stytut Spraw Publicznych w 2008 roku, potwierdzają, że społeczeństwo polskie jest 
nadal dość tradycyjne w zakresie sprawowania opieki nad osobami starszymi (Bo‑
janowska 2008: 88–92). Ponad 70% osób biorących udział w badaniu stwierdziło, że 
osoby starsze powinny zamieszkać w dps tylko wtedy, gdy nikt z rodziny nie może 
się o nie zatroszczyć. W badaniu tym brały udział osoby w wieku 45–65 lat, a więc 
potencjalni opiekunowie osób starszych. Ponad 58% respondentów deklarowało, że 
opieka nad osobami starszymi należy do obowiązku dzieci. Badanie potwierdziło za‑
leżność deklarowanej chęci opieki nad osobami starszymi od miejsca zamieszkania 
oraz wykształcenia respondentów. Osoby z wyższym wykształceniem oraz z więk‑
szych miast rzadziej wskazywały na dzieci i rodzinę jako na osoby mające obowiązek 
opieki nad osobami starszymi. Około 36% respondentów uważało, że domy pomocy 
społecznej są dobrym rozwiązaniem opieki nad osobami starszymi. W zakresie po‑
mocy osobom starszym 17% respondentów deklarowało poparcie dla wprowadzenia 
ubezpieczenia pielęgnacyjnego, a 16% dostrzegało konieczność wprowadzenia takich 
uregulowań prawnych w zakresie czasu pracy, które umożliwiłyby opiekującym się 
osobą starszą członkom rodziny korzystanie z urlopów wzorowanych na urlopach 
wychowawczych. Rozbudowa systemu opieki domowej nad osobami starszymi to 
najlepsze rozwiązanie trudnej sytuacji osób starszych dla 15% respondentów, a 9% 
wskazywało w tym wypadku na rozbudowę systemu opiekuńczo‑pielęgnacyjnego. 
Jednocześnie respondenci postrzegają rodzinę (szczególnie partnerów życiowych 
osób starszych i dzieci) jako osoby najbardziej kompetentne w zakresie opieki nad 
osoba starszą. 56% respondentów zgadzało się z koncepcją wynagradzania krew‑
nych za opiekę sprawowaną nad osobą starszą wymagającą wsparcia. Natomiast 55% 
twierdziło, że powinna być zapewniona pomoc gminy w postaci usług pielęgnacyj‑
nych, gdy opiekun osoby starszej musi wyjść do pracy lub chce wyjechać na urlop.

Badanie „To idzie starość” wskazuje, że społeczeństwo nadal uważa rodzinę za 
podstawową instytucję, która powinna opiekować się osobami starszymi, jednocześ‑
nie respondenci dostrzegają konieczność wspierania rodziny w wypełnianiu przez 
nią roli opiekuńczej względem swoich członków. Rodzina jest również postrzegana 
jako najbardziej kompetentna instytucja do opieki nad osobami starszymi, ponie‑
waż jej członkowie najlepiej znają potrzeby osoby starszej. Jeśli rodzina nie może 
wypełniać swojej funkcji, respondenci wskazują na sieć wsparcia koleżeńskiego oraz 
dom pomocy społecznej jako na istotne ogniwa w opiece nad osobami starszymi.

1 Jest to stosunek liczby kobiet w wieku 45–64 lat (a więc osób najczęściej udzielających pomocy 
i opiekujących się osobami starszych) do liczby osób w wieku 80 lat i więcej.
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Opis badania sytuacji seniorów oczekujących na miejsce w dps

Celem badania była analiza sytuacji osób starszych (tj. powyżej 60. roku życia), któ‑
re – choć zostały skierowane do dps – oczekują na przyjęcie do placówki. Jeden z mo‑
dułów badania dotyczył sytuacji rodzinnej oraz wsparcia uzyskiwanego ze strony 
krewnych oraz sieci wsparcia nieformalnego (sieć znajomych i sąsiadów).

W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie badawcze zostały przepro‑
wadzone wywiady kwestionariuszowe z pracownikami socjalnymi, którzy komple‑
towali dokumenty niezbędne do umieszczenia osoby starszej w dps (tj. przeprowa‑
dzali wywiady środowiskowe z klientem i jego rodziną).

W Łodzi w 2008 roku na miejsce w tych dwóch rodzajach dps oczekiwało 348 osób 
(216 – do dps dla somatycznie chorych, 132 – do dps dla osób w podeszłym wieku). 
Przeprowadzono 221 wywiadów. O 70 osobach pracownicy socjalni nie mieli żadnych 
informacji, co oznacza, że osoby te nigdy nie otrzymywały pomocy ze strony MOPS 
w Łodzi, 29 osób zmarło w trakcie przeprowadzania badania, 19 osób było w wieku 
poniżej 60 lat, 9 osób zrezygnowało z oczekiwania na miejsce w dps.

Wśród badanych dominowały kobiety, które stanowiły 72,4% badanych (wśród 
mieszkańców Łodzi w wieku 60 lat i więcej kobiety stanowią 65%). Jest to zapew‑
ne pochodna statusu rodzinnego starszych kobiet (częstsze wdowieństwo). Średni 
wiek osób starszych oczekujących na miejsca w dps dla osób w podeszłym wieku 
wynosi 78 lat, a w dps dla osób somatycznie chorych 76 lat. Średni czas oczekiwania 
na miejsce w dps podawany przez MOPS w Łodzi wynosi około 4 lat. W momencie 
przeprowadzania badania średni czas oczekiwania wynosił około 3 lat. Wyższy wiek 
oczekujących na umieszczenie w domu dla osób starszych jest najprawdopodobniej 
wynikiem lepszego stanu zdrowia tych osób, czego konsekwencją jest dłuższe po‑
zostawanie w swoim dotychczasowym środowisku zamieszkania i późniejsze wy‑
stępowanie o pomoc publiczną, a chęć zamieszkania w dps jest często traktowana 
jako zabezpieczenie w razie pogorszenia stanu zdrowia lub utraty uzyskiwanej od 
rodziny, sąsiadów pomocy.

Osoby starsze oczekujące na miejsca w dps można podzielić na trzy grupy ze 
względu na powód skierowania do dps. Pierwszą grupę stanowią osoby charakte‑
ryzujące się złym stanem zdrowia, uniemożliwiającym im samodzielną egzystencję 
(62% badanych). Druga grupa to osoby, których stan zdrowia jest dobry i nie wyma‑
gają pomocy w wykonywaniu zakupów, czy innych cięższych prac domowych, a dps 
jest dla nich zabezpieczeniem w razie nagłego pogorszenia zdrowia (24%). Trzecią 
główną grupę stanowią osoby z demencją (12%), jednak są to osoby samodzielnie 
wykonujące zakupy (osoby leżące z demencją, zostały zaliczone do osób z proble‑
mami zdrowotnymi). W pozostałych przypadkach (2%) powodem skierowania były 
problemy rodzinne (alkoholizm osób zamieszkujących z seniorem, znęcanie się ro‑
dziny) oraz wyprowadzka lub śmierć osoby udzielającej pomocy.

Zły stan zdrowia był dominującym powodem skierowania do domów dla osób 
somatycznie chorych (87%), podczas gdy chęć zabezpieczenia swojej przyszłości była 
głównym powodem skierowania do domów dla osób w podeszłym wieku (53%).
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Sieci rodzinne łódzkich seniorów oczekujących na miejsca w dps

Pomimo rozwoju instytucjonalnych form pomocy osobom starszym i większej ich 
dostępności, rodzina pozostaje pierwszym i najważniejszym ogniwem łańcucha 
wsparcia seniora. Zanim zostanie przeprowadzona procedura przyznania wsparcia 
przez ośrodek pomocy społecznej (tzn. zostanie przeprowadzony wywiad środowi‑
skowy w ramach diagnozy sytuacji jednostki), upływa pewien okres, w trakcie któ‑
rego senior otrzymuje wsparcie zazwyczaj ze strony rodziny. Rodzina posiada często 
lepsze rozeznanie potrzeb seniora i potrafi szybko udzielić wsparcia. Jednak, zgod‑
nie z przedstawionymi danymi, zmniejszający się potencjał opiekuńczy rodziny (tj. 
zmniejszanie się liczby potencjalnych opiekunów, a zwiększanie się liczby osób wyma‑
gających wsparcia) wpływa na możliwość uzyskania wsparcia ze strony krewnych.

Większość osób skierowanych do dps bez względu na płeć nie posiadała współ‑
małżonka (82,1% kobiet i 60,6% mężczyzn). Sytuacja kobiet w tym zakresie była 
zdecydowanie bardziej niekorzystna niż mężczyzn. Czynnikiem skorelowanym 
z posiadaniem współmałżonka jest wiek seniora. W najstarszych grupach wieku, 
tj. w wieku 85 lat i więcej, liczba osób posiadających współmałżonka jest niewielka 
(tab. 1). W przypadku tych osób stan cywilny ma zapewne duży wpływ na podjęcie 
decyzji o zamieszkaniu w dps, gdyż brak najbliższej osoby wpływa na niemożności 
uzyskania natychmiastowego wsparcia w przypadku nagłej utraty samodzielności 
i pogorszenia się stanu zdrowia. W najmłodszej grupie wieku starszego, tj. w wieku 
60–64 lata, zły stan zdrowia połączony z brakiem najbliższej osoby, mogącej udzielić 
wsparcia, determinuje konieczność korzystania z pomocy oferowanej przez MOPS, 
a w szczególności pomocy instytucjonalnej, jaką są domy pomocy społecznej.

Tabela 1. Osoby oczekujące na miejsce w dps według wieku i statusu rodzinnego

Status rodzinny
Wiek Razem

60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89
90 

i więcej
Posiada współmałżonka 5 9 11 13 12 2 0 52
Nie posiada współmałżonka 13 13 26 34 37 36 10 169

Razem 18 22 37 47 49 38 10 221

Źródło: badania własne.

Jednym z czynników wpływającym na konieczność korzystania ze wsparcia gminy 
jest brak żyjącego partnera życiowego, który w pierwszej kolejności mógłby udzie‑
lić wsparcia seniorowi.

W dalszej kolejności, jeśli osoba potrzebująca wsparcia nie posiada współmałżon‑
ka lub jego zaawansowany wiek i stan zdrowia uniemożliwiają udzielenie pomocy, 
to dzieci, wnuki i dalsi krewni są potencjalnymi elementami sieci wsparcia. Wśród 
osób oczekujących na miejsce w dps dominowały osoby posiadające syna (39,5%), 
znacznie mniejszy odsetek posiadał córkę (24,4%). W literaturze gerontologicznej 
dominuje pogląd, że to właśnie dzieci (zaraz po współmałżonku) są najbardziej 
skłonne do udzielenia pomocy rodzicom (Baker 2007: 7–9). Jednak osoby te należą 
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do sandwich generation2 i dzielą opiekę pomiędzy swoje wnuki a swoich rodziców. 
Obciążone opieką nie tylko nad seniorem, lecz również nad swoimi wnukami, dzieci 
seniorów muszą poświęcić czas na opiekę nad dwoma generacjami.

Tylko 4,1% osób oczekujących na miejsce w dps posiadało rodzeństwo, a 13,6% 
dalszych krewnych, o których poinformowali pracownika socjalnego, co oznacza, 
że osoby te odgrywają jakąś rolę w życiu seniorów (rys. 2). Osoby samotne stanowi‑
ły 18,6% populacji oczekujących. Są to osoby, które ‒ nie posiadają sieci rodzinnej ‒ 
wsparcie mogą otrzymać od znajomych lub sąsiadów. Jednak zakres wsparcia od osób 
niespokrewnionych jest zazwyczaj mniejszy niż ze strony rodziny, więc pomoc gmi‑
ny była dla tych osób jedynym kompleksowym długoterminowym rozwiązaniem.
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Rysunek 2. Sieć rodzinna seniorów oczekujących na miejsc w dps (w %)

Źródło: badanie własne

Populacja osób oczekujących na miejsce w dps charakteryzuje się wyższym od‑
setkiem osób posiadających syna niż ogół starszych mieszkańców Łodzi. Potwierdza 
to hipotezę funkcjonującą w literaturze przedmiotu odnośnie do korelacji pomię‑
dzy płcią dziecka a rodzajem udzielanego przez nie wsparcia (Blackbury, Dulmus 
2007: 427). Córki częściej niż synowie udzielają pomocy i ma ona częściej charakter 
usługowy, natomiast synowie ‒ jeśli udzielają pomocy ‒ to jest to zazwyczaj wsparcie 
finansowe. Tak więc konieczność korzystania ze wsparcia publicznego jest wyższa 
w przypadku posiadania potomków płci męskiej.

Jeśli przeanalizować związek między płcią seniora i posiadaniem przez niego po‑
tomstwa, można dojść do wniosku, że nie tylko posiadanie syna determinuje koniecz‑
ność korzystania z pomocy MOPS, lecz również płeć osoby posiadającej syna. Wię‑
zy pomiędzy ojcem a dziećmi są mniej trwałe niż pomiędzy matką a potomstwem. 
Dlatego też mężczyźni w mniejszym zakresie mogą liczyć na pomoc swoich dzieci 
i częściej muszą korzystać z pomocy osób trzecich w sytuacji własnej niesamodziel‑
ności. Wśród badanych mężczyzn 47,5% posiadało syna, podczas gdy tylko 36,3% 
kobiet miało syna. Odsetek osób posiadających córki był praktycznie identyczny, od‑

2 Pokolenie posiadające wnuki oraz starzejących się rodziców wymagających opieki, dziejące swoje 
zasoby czasu i zasoby finansowe pomiędzy opiekę nad wnukami i swoimi rodzicami.
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powiednio 24,6% i 24,3%. Wnuki posiadało niespełna 12,1% kobiet i 3,3% mężczyzn. 
Częściej samotne były kobiety (19,4%) niż mężczyźni (16,4%).

Zgodnie ze wspomnianą już zasadą subsydiarności, to rodzina w pierwszej ko‑
lejności powinna udzielać wsparcia seniorowi, a grupa osób trafiających do syste‑
mu pomocy społecznej nie może liczyć na pomoc bliskich lub zakres tej pomocy 
jest niewystarczający. Pracownik poprzez wywiad środowiskowy ustala, czy taka 
sytuacja rzeczywiście występuje. W przypadku osób oczekujących na miejsca w dps 
pracownik socjalny, diagnozując sytuację, oddziela osoby, które w jakimś zakresie 
mogą liczyć na wsparcie krewnych. W przypadku tej grupy rodzina jest zaangażo‑
wana w proces pomocy poprzez przyznanie przez pracownika socjalnego tylko ta‑
kiego zakresu usług opiekuńczych i w takim wymiarze czasowym, który uzupełnia 
pomoc rodziny. Sieć rodzinna badanych osób jest mniejsza w porównaniu z ogółem 
osób w tym samym wieku, więc ubieganie się o miejsce w dps jest naturalną konse‑
kwencją braku opiekuna (Diagnoza społeczna 2007). Dotyczy to zarówno osób, które 
wymagają natychmiastowej pomocy, jak i osób antycypujących utratę samodzielno‑
ści. Warto zwrócić uwagę, że niewielu badanych seniorów posiada rodzeństwo oraz 
wnuki (tab. 2). Wśród dalszych krewnych najczęściej wymieniane były synowe, które 
utrzymywały kontakty z seniorem pomimo śmierci męża i udzielały pomocy w wy‑
konywaniu niektórych czynności domowych.

Tabela 2. Osoby oczekujące na miejsca w dps według wieku i sieci rodzinnej

Sieć rodzinna 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89
90 

i więcej
Razem

Syn 12 11 17 21 13 10 3 87
Córka 6 9 8 10 12 7 2 54
Wnuki 1 1 2 4 5 8 0 21
Osoba samotna 1 4 6 10 10 7 3 41
Rodzeństwo 1 1 3 1 2 1 0 9
Dalsi krewni 2 0 2 4 9 10 3 30

Źródło: badania własne.

Z punktu widzenia opieki nad osobami starszymi istotna jest nie tylko płeć dzie‑
cka, lecz również liczba dzieci i jakość kontaktów z nimi. Większa liczba dzieci to 
większe prawdopodobieństwo, że któreś z nich będzie mieszkało blisko seniora i bę‑
dzie mogło udzielać wsparcia. Jak już wspomniano, populacja osób oczekujących 
na miejsca w dps charakteryzuje się znacznym zakresem bezdzietności, a w przy‑
padku osób posiadających potomstwo – małodzietnością. Tylko dwie osoby miały 
troje żyjących dzieci, dominowały natomiast wśród posiadających potomstwo oso‑
by mające jedno. Zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn, widać przewagę liczby 
synów nad liczbą córek.

Wraz z wiekiem zmniejsza się również liczba żyjących dzieci, czyli potencjalnych 
opiekunów osób starszych. Jeśli porównamy powody skierowania do dps oraz płeć 
posiadanego przez seniora potomstwa, można stwierdzić, że seniorzy traktujący dps 
jako zabezpieczenie charakteryzują się wyższym odsetkiem synów (39,4%) i niższym 
córek (14,7%) w porównaniu z osobami o złym stanie zdrowia (odpowiednio 37,3% 
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i 24,2%). Oznacza to, że powodem ubiegania się o zamieszkanie w dps jest nie tyl‑
ko przewidywana utrata samodzielności, lecz również brak możliwości uzyskania 
wsparcia ze strony dzieci (synowie niechętnie świadczą usługi opiekuńcze). Osoby 
charakteryzując się złym stanem zdrowia ‒ pomimo lepszej sytuacji rodzinnej ‒ nie 
mogą uzyskać wystarczającej pomocy ze strony dzieci. Zapewne ich problemy zdro‑
wotne są na tyle poważne, że wymagają fachowego wsparcia i nie możliwe jest jego 
uzyskanie ze strony rodziny.

0 10 20 30 40 50 60 70

Inne osoby

Wnuki

Córka

Syn

Współmałżonek

Samodzielnie

Rysunek 3. Zamieszkiwanie osób oczekujących na miejsca w dps (w %)

Źródło: badania własne

Tabela 3. Osoby zamieszkujące z seniorem według wieku osoby starszej

Zamieszkiwanie 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89
90 

i więcej
Współmałżonek 5 8 10 12 11 1 0
Córka 0 3 5 5 2 4 1
Syn 2 3 4 3 6 1 1
Wnuki 0 2 1 1 4 4 0
Inne osoby 0 2 2 0 3 1 1
Samodzielnie 12 8 18 28 31 28 8

Źródło: badania własne.

Większość gerontologów zajmujących się wsparciem udzielanym seniorom pod‑
kreśla, że udzielanie pomocy i jej częstość są uzależnione od odległości, w jakiej za‑
mieszkuje od seniora osoba udzielająca wsparcia (Moody 2006: 331). Wspólne za‑
mieszkiwanie ułatwia uzyskanie pomocy ze strony innych osób. Osoby posiadające 
współmałżonka najczęściej wspólnie z nim zamieszkiwały (tylko 3 osoby, pomimo 
formalnego posiadania współmałżonka nie mieszkały razem z nim). Wśród osób 
posiadających syna odsetek zamieszkujących z synem wynosił 22,9%, a wśród osób 
posiadających córkę 37,0% zamieszkiwało wspólnie z nią. Jednak większość senio‑
rów mieszkała sama (60,2%), a tylko niewiele ponad jedna czwarta zamieszkiwała ze 
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współmałżonkiem (rys. 3). Wśród innych osób wspólnie zamieszkujących wymie‑
niane były synowe i inne niespokrewnione osoby.

Osoby w starszym wieku (80 lat i więcej) częściej zamieszkiwały same ze względu 
na brak współmałżonka i małodzietność (tab. 3). To jest jeszcze jednym potwierdze‑
niem, że głównym powodem starania się o zamieszkanie w dps osób charakteryzu‑
jących się dobrym stanem zdrowia był brak potencjalnych opiekunów.

Pomoc udzielana seniorom przez rodzinę

Rodzaj i częstość udzielanej seniorowi pomocy przez rodzinę zależy nie tylko od jej 
wielkości, lecz również od relacji z poszczególnymi jej członkami rodziny, mogący‑
mi potencjalnie sprawować opiekę nad osobą starszą.

Prawie 41% badanych otrzymuje pomoc ze strony rodziny, 38,5% nie otrzymu‑
je takiej pomocy, a 20,8% stanowią osoby, które nie posiadają rodziny, mogącej być 
źródłem potencjalnego wsparcia. Największa różnica w zakresie udzielania przez 
rodzinę pomocy jest pomiędzy osobami całkowicie samodzielnymi a tymi, które 
ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie robić zakupów czy wykonywać 
codziennych prac domowych (tab. 4). Natomiast grupa osób, która została wyróż‑
niona ze względu na dobry stan zdrowia, nie otrzymuje pomocy od krewnych (jeśli 
ich posiada), ponieważ nie potrzebują oni takiego wsparcia.

Zestawienie wieku osób otrzymujących pomoc wskazuje, że najmniejszą potrze‑
bę w zakresie pomocy w wykonywaniu codziennych czynność mają osoby w wieku 
70–79 lat (tab. 5). Jest to zgodne z wcześniejszymi analizami, pokazującymi, że oso‑
by te charakteryzują się dobrym stanem zdrowia i nie wymagają wsparcia ze strony 
innych osób. Natomiast osoby w wieku 60–69 lat w przypadku badanej populacji, 
to osoby, u których wystąpiły problemy zdrowotne, uniemożliwiające samodzielną 
egzystencję, i które tym samym potrzebują wsparcia osób trzecich.

Pomoc w ramach rodziny najczęściej jest świadczona przez kobiety. Wsparcie 
od swoich córek otrzymywało 14,5% seniorów, syn pomagał w 10,9% przypadków, 
zaś współmałżonkowie – w 7,2%. Najmniej liczna była frakcja osób otrzymujących 
pomoc ze strony wnuków (2,7%). Jest to spowodowane zarówno małą liczebnoś‑
cią grupy posiadającej wnuki, jak i zapewne relacjami wewnątrzrodzinnymi. Po‑
moc wnuków jest zazwyczaj skorelowana z pomocą ze strony dzieci. Jeśli dzieci nie 
utrzymują kontaktów z rodzicami, lub im nie pomagają, wnuki również nie będą 
wspierały dziadków. Zjawisko to – zwane efektem demonstracji – jest jedną z cech 
przepływów międzypokoleniowych. Efekt ten polega na uczeniu się od swoich ro‑
dziców (w procesie socjalizacji pierwotnej), którzy pomagają swoim rodzicom, że 
wspieranie starszych krewnych jest naturalną rolą młodszych pokoleń. Prawie 11% 
badanych otrzymywało wsparcie ze strony innych krewnych, głównie synowej lub 
rodzeństwa zmarłego współmałżonka.
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Tabela 4. Samodzielność osoby starszej a udzielanie pomocy przez rodzinę  
(liczby bezwzględne i odsetki)

Stopień samodzielności

Pomoc rodziny

Tak Nie
Nie dotyczy (bada‑
ny nie ma żyjących 

krewnych)
Razem

N % N % N % N %

Robi samodzielnie zakupy 20 19,0 58 55,2 27 25,7 105 100,0

Poruszanie się samodzielnie 
w mieszkaniu, wykonywanie 
czynności domowych, ale nie 
wychodzenie na zewnątrz

17 50,0 9 26,5 8 23,5 34 100,0

Trudności z wykonywaniem 
codziennych czynności

35 63,7 13 23,6 7 12,7 55 100,0

Niemożność wykonywania czyn‑
ności (osoba nie wstaje z łóżka)

18 66,7 5 18,5 4 14,8 27 100,0

Razem 90 85 46 221

Źródło: badania własne.

Tabela 5. Pomoc udzielana przez rodzinę a wiek badanych

Pomoc rodziny
Wiek

60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89
90 

i więcej
Razem

Tak 11 8 12 15 21 18 5 90

Nie 6 9 16 22 18 12 2 85

Nie dotyczy 1 5 9 10 10 8 3 46

Źródło: badania własne.

Najczęstszym rodzajem pomocy świadczonej badanym przez krewnych są zaku‑
py (91,1%) oraz sprzątanie mieszkania (80,0%) (tab. 6). Są to czynności wymagające 
odpowiedniej siły fizycznej oraz sprawności. Dodatkowo robienie zakupów i zała‑
twianie spraw administracyjnych (takich jak: płatności, umawianie wizyty lekarskiej 
itp.) to czynności wymagające wyjścia z mieszkania i przejścia pewnego odcinka. 
Ponad 1/4 seniorów korzystała z pomocy krewnych przy wykonywaniu codziennej 
toalety, a prawie 1/3 przy braniu leków. Najmniej osób otrzymywało pomoc przy pa‑
leniu w piecu, ale głównie ze względu na dużą liczbę osób posiadających ogrzewanie 
z miejskiej elektrociepłowni.
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Tabela 6. Odsetek osób uzyskujących pomoc krewnych przy wykonywaniu wybranych 
czynności w zbiorowości seniorów uzyskujących wsparcie

Czynności Odsetek
Robienie zakupów 91,1

Sprzątanie mieszkania 80,0

Gotowanie posiłków 56,7

Codzienna toaleta 23,3

Palenie w piecu 3,3

Podawanie leków 32,2

Załatwianie spraw administracyjnych 62,2

Źródło: badania własne.

Dzieląc populację seniorów według typu dps, daje się zauważyć wyraźne różnice 
w zakresie czynności, w wykonywaniu których seniora wspierają krewni. W codzien‑
nej toalecie pomoc uzyskiwało ponad 30% osób otrzymujących wsparcie i oczekują‑
cych na miejsce w dps dla osób somatycznie chorych, wśród oczekujących na miejsce 
w dps dla osób w podeszłym wieku nikt nie otrzymywał takiego rodzaju pomocy. Te 
ostatnie osoby najczęściej otrzymują pomoc w postaci robienia zakupów oraz sprzą‑
tania mieszkania. Seniorzy oczekujący na miejsca w dps dla osób somatycznie cho‑
rych z kolei najczęściej otrzymują pomoc przy robieniu zakupów i sprzątaniu, ale 
także przy gotowaniu posiłków (66,7%), podawaniu leków (40,6%) oraz załatwianiu 
spraw administracyjnych. Jest to związane z gorszym stanem zdrowia tej ostatniej 
kategorii osób. Problemy zdrowotne uniemożliwiają im nie tylko wykonywanie czyn‑
ności związanych z wysiłkiem fizycznym, lecz również codziennych czynności pie‑
lęgnacyjnych, takich jak ubieranie się, korzystanie z toalety, czy zabiegi higieniczne. 
Porównanie rodzaju pomocy udzielanej przez krewnych kobietom i mężczyznom 
pokazuje, że mężczyźni częściej niż kobiety korzystają z pomocy w wykonywaniu 
codziennej toalety i braniu leków, co jest zapewne wynikiem większego odsetka osób 
niesamodzielnych w grupie mężczyzn.

Rodzaj pomocy oferowanej przez rodzinę różni się również w zależności od wie‑
ku seniorów. Najstarsi korzystają najczęściej z pomocy w postaci robienia zakupów, 
sprzątania mieszkania oraz załatwiania spraw administracyjnych. Z pomocy przy 
wykonywaniu codziennej toalety korzystają częściej osoby w wieku do 75 lat (w tej 
grupie wieku było więcej osób niesamodzielnych niż wśród starszych).

Częstość pomocy udzielanej przez rodzinę jest wypadkową, z jednej strony, za‑
potrzebowania na taką formę pomocy ze strony seniora, z drugiej zaś – możliwości 
rodziny w zakresie udzielania takiego wsparcia. Ponad 1/4 osób badanych otrzymy‑
wała pomoc codziennie. Były to najczęściej osoby leżące, wymagające asysty przy 
wykonywaniu najprostszych nawet czynności codziennych, najczęściej zamieszku‑
jące z rodziną (tab. 7). W pozostałych przypadkach rodzina najczęściej pomagała 
raz w tygodniu. Jest to związane z wykonywaniem większych zakupów w hipermar‑
ketach. Seniorzy najczęściej nie posiadają samochodów, dojazd zatem do odległego 
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sklepu, a następnie przyniesienie zakupów do domu, jest praktycznie niemożliwy. 
Pomoc udzielana raz w miesiącu dotyczyła załatwiania spraw administracyjnych, 
czyli wszelkiego rodzaju opłat związanych z bieżącymi rachunkami.

Tabela 7. Częstość udzielanej pomocy przez rodzinę

Częstość udzielanej pomocy (dni w miesiącu) Liczba osób Odsetek
1 7 3,2

4 13 5,9

8 8 3,6

12 4 1,8

15 1 0,5

30 57 25,8

Nie dotyczy 131 59,3

Razem 221 100,0

Źródło: badania własne.

Jak wspomniano wcześniej, płeć dziecka determinuje możliwość i formę uzyska‑
nia od niego pomocy. Kobiety częściej udzielają wsparcia w postaci usług niż męż‑
czyźni. Nie jest to jednak jedyny czynnik wpływający na otrzymywanie wsparcia. 
Istotna, jak już wspomniano, z punktu widzenia zagadnień opieki nad seniorami jest 
odległość zamieszkania osoby udzielającej wsparcia od jego beneficjenta. Najczęś‑
ciej wsparcie uzyskują osoby wspólnie zamieszkujące z potencjalnymi opiekunami 
(47,8% osób otrzymujących wsparcie mieszkało z opiekunem). Prawie 45% badanych 
mieszkało w odległości do 1 godziny drogi od opiekuna (tab. 8). Niespełna 8% otrzy‑
mujących pomoc mieszkało dalej niż godzina drogi. Pracownicy socjalni w trakcie 
przeprowadzanych wywiadów zwracali uwagę, że część seniorów ma dzieci, jednak 
nie mogą one sprawować opieki, ponieważ wyemigrowały za granicę lub do innego 
miasta i ich wizyty u seniorów są sporadyczne.

Tabela 8. Odległość miejsca zamieszkania seniora i krewnego udzielającego wsparcia

Odległość Odsetek
Mieszkają razem 47,8

Do 10 min. 7,8

11–30 min. 17,8

31–59 min. 23,3

Więcej niż 1 h 3,3

Źródło: badania własne.
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Podsumowanie

Wertykalizacja sieci rodzinnej oraz atomizacja rodziny powodują zmniejszanie się 
możliwości otrzymania wsparcia ze strony krewnych. Konsekwencją tych przemian, 
przy jednoczesnym dynamicznym wzroście subpopulacji osób najstarszych, będzie 
zwiększające się zapotrzebowanie na wsparcie oferowane przez gminę oraz samo‑
rząd terytorialny. Jednocześnie przeprowadzone badanie pokazuje, kto w pierwszej 
kolejności potrzebuje wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub pomocy instytu‑
cjonalnej. Do grup szczególnie narażonych na brak opieki ze strony rodziny należą 
osoby nieposiadające bliskich krewnych, kobiety oraz osoby mające syna. Relacje 
oraz więzi międzypokoleniowe ulegają atrofii również ze względu na odległość za‑
mieszkania między osobami należącymi do rożnych generacji. To właśnie migracja 
młodszego pokolenia i dystans przestrzenny, uniemożliwiający sprawowanie opieki, 
stają się dodatkowym czynnikiem wpływającym na niemożność uzyskania pomocy 
ze strony młodszych pokoleń.

Problemy na poziomie rodziny, czyli w skali mikrospołecznej przenoszą się na 
szerszą makrospołeczną skalę. Coraz bardziej widoczny staje się również konflikt 
pokoleń, wynikający z konieczności zwiększania nakładów na system ubezpieczeń 
społecznych. Tak więc, z jednej strony, młodsze pokolenie nie udziela wystarczają‑
cego wsparcia w zakresie opieki swoim rodzicom, z drugiej zaś – dochody senio‑
rów nie są wystarczające na zakup komercyjnych usług opiekuńczych w niezbęd‑
nym zakresie. Zmiana sposobu finansowania pobytu mieszkańca w domu pomocy 
społecznej wprowadzona ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku 
zwiększyła partycypację rodziny w kosztach pomocy instytucjonalnej, zwiększając 
odpowiedzialność rodziny za opiekę nad seniorem. Młodsze pokolenie przyzwycza‑
jone, że dziadkowie opiekują się wnukami i w ten sposób udzielają wsparcia swoim 
dzieciom, staje przed wyzwaniem związanym ze starzeniem się rodziców i koniecz‑
nością transferu zasobów czasu, jakiego wymaga świadczenie usług opiekuńczych, 
lub transferu finansowego, jakiego wymaga zakup usług tego typu usług na wolnym 
rynku. Powyższe kwestie powodują, że problem zapewnienia opieki seniorom będzie 
jedyną z najistotniejszych kwestii najbliższych dziesięcioleci, szczególnie, gdy wiek 
zaawansowanej starości osiągnie pokolenie powojennego wyżu demograficznego.
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Streszczenie

Postępujący proces starzenia się populacji stwarza nowe wyzwania w zakresie opieki nad 
osobami starszymi. Wyzwania te dotyczą zarówno pomocy formalnej, świadczonej przez 
gminę, jak i wsparcia oferowanego w ramach rodziny i sieci nieformalnych. Celem artykułu 
jest pokazanie rodzinnych sieci wsparcia osób wieku 60 lat i więcej, oczekujących na miejsce 
w domu pomocy społecznej, a zatem osób, które ze względu na stan zdrowia i sytuację ży‑
ciową nie mogą zamieszkiwać w swoim dotychczasowym środowisku i wymagają wsparcia 
przy wykonywaniu codziennych czynności. Aby zrealizować powyższy cel, przeprowadzono 
badanie osób oczekujących na miejsca w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym 
wieku oraz somatycznie chorych w wieku 60 lat i więcej na terenie Łodzi.

Słowa kluczowe: sieci rodzinne, wsparcie rodzinne, pomoc instytucjonalna, starzenie się, 
solidarność międzygeneracyjna

Seniors waiting for the place in social welfare home and theirs support networks

Summary

The changing age structure of the Polish population entails a change in the scope of socio‑eco‑
nomic problems which the ageing societies of the developed countries face. The considerable 
increase of the subpopulation aged 60 and more, and in particular the accelerated double 
ageing, translate into higher demand for different forms of community and institutional as‑
sistance. The ongoing process of population ageing poses new challenges not just to formal 
elderly care but also to community care and family care. The objective of this article is to pres‑
ent the support networks available to senior citizens who had to use social services – partic‑
ularly social welfare homes. To attain this goal, the article explores the situation of persons 
aged 60 and more who are waiting for admission to social welfare homes in Łódź. Further‑
more, the source of support these persons receive is studied in details.

Key words: Family network, family support, institutional care, ageing, intergenerational 
solidarity
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Relacje między dziadkami 
a wnukami na podstawie 
dziewiętnastowiecznych 
pamiętników

Wprowadzenie

Wybitny historyk francuski Marc Bloch (1960: 65) uważał, iż kon‑
takty międzypokoleniowe są bardzo istotne, gdyż to właśnie od 
rodziców, a w dużej mierze również od dziadków, młodzi czerpią 
tradycje, wartości i obyczaje. Na ziemiach polskich w XIX wieku, 
w warunkach utraty niepodległości, rola rodziny, zwłaszcza w krę‑
gach ziemiańsko‑inteligenckich, wzrosła. Występowały tendencje 
do przyjęcia większej odpowiedzialności za los starszych i chorych 
oraz do zacieśniania się więzi uczuciowej zwłaszcza między rodzi‑
cami a dziećmi (Bogucka 1991: 329). Integrację rodziny utrudniał 
fakt przynależności ziem polskich do różnych organizmów pań‑
stwowych i wynikające stąd ograniczenia kontaktów rodzinnych. 
Problem pojawiał się wówczas, gdy bliskie sobie osoby były zmu‑
szone do egzystencji samotnie w granicach różnych zaborów. Mia‑
ło to miejsce również wówczas, gdy duże rodziny musiały udać się 
na emigrację polityczną.

Niniejsza praca stanowi próbę ujęcia relacji międzypokolenio‑
wych jakie zachodziły między dziadkami a wnukami, na podstawie 
pamiętników pochodzących z drugiej połowy XIX wieku. Źródła 
takie mogą być spisywane na bieżąco, bądź po latach, kiedy autor 
patrzy na pewne wydarzenia z perspektywy czasu. Mają one często 
charakter rozwiniętej narracji, gdyż pamiętnikarza od opisywa‑
nych wydarzeń dzieli dystans czasowy. Dlatego też ciekawy punkt 
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wyjścia do rozważań stanowią wspomnienia o najstarszym pokoleniu danej rodziny, 
które człowiek przechowuje głęboko w swojej pamięci i do których często powraca. 
Należy jednak nadmienić, iż każdy autor charakteryzuje się subiektywnym podej‑
ściem do opisywanych wydarzeń, skutkiem tego może być idealizowanie seniorów, 
stosowanie skrótów myślowych bądź niekompletność wspomnień.

Podstawę źródłową pracy stanowi osiem pamiętników pochodzących z różnych 
terytoriów. Z zaboru austriackiego wzięto pod uwagę pamiętniki autorstwa: Bo‑
gusława Longhampsa de Berier, Kazimierza Chłędowskiego, Jerzego Kirchmayera 
oraz Augusta Iwańskiego juniora. Na terenie zaboru rosyjskiego mieszkały: Maria 
Górska, Aleksandra ze Szczerbińskich Piłsudska, a także Zofia Kirkor‑Kiedroniowa. 
Są też dzieła opisujące młodzieńcze lata bohaterów, które spędzili poza granicami 
ojczyzny. Wymienić tu należy Marię Czapską. W wyborze pamiętników kierowa‑
no się przede wszystkim czasem ich powstania oraz liczbą wspomnień o seniorach. 
Wybrano takie, które spełniały dwa kryteria: powstały w drugiej połowie XIX wie‑
ku oraz obfitowały we wspomnienia o dziadkach.

Nie sposób tu opisywać każdego z osobna. Nie wszyscy autorzy poświęcają tyle 
samo miejsca swoim przodkom. W informacje o dziadkach obfituje pamiętnik Marii 
Czapskiej, próbuje ona w ten sposób przedstawić przemiany życia i świadomość zie‑
miaństwa żyjącego na Kresach u progu XX wieku. Z kolei Aleksandra Piłsudska często 
przywołuje postać swojej babci ze względu na fakt, iż autorka straciła oboje rodziców.

W pozostałych wspomnieniach starsze pokolenie pojawia się rzadziej. Autorzy 
poświęcają większą uwagę sobie, a także swoim rodzicom. Czasem zdarzają się dłuż‑
sze fragmenty tekstu, stanowiące niezwykle ciekawy materiał dla rozważań doty‑
czących dziadków.

Trudno jest charakteryzować każdego z autorów indywidualnie. Zważywszy na 
czasy, w których przyszło im żyć, należy wziąć pod uwagę, iż większość życiorysów 
ówczesnych ludzi była niezwykle barwna. Wielu z nich czynnie uczestniczyło w ży‑
ciu politycznym, próbowało walczyć w obronie ojczyzny, kultury i wartości szcze‑
gólnie ważnych w życiu każdego człowieka.

W pracy wzięto pod uwagę wspomnienia czterech kobiet oraz czterech mężczyzn. 
Większość z nich wywodzi się z ziemiaństwa bądź zubożałej arystokracji. Wyjątek 
stanowi tu Bogusław Longchamps de Berier, który przyszedł na świat w osiadłej 
w Polsce na początku XVIII wieku francuskiej rodziny hugenockiej. W XIX wie‑
ku członkowie jej byli całkowicie spolonizowani, o czym świadczy ich zachowanie 
w chwilach, gdy naród walczył o odzyskanie swego państwa. Spośród analizowanych 
rodzin, jedynie ród Bogusława Longchampsa de Berier reprezentował nową, rodzącą 
się wówczas warstwę społeczną – inteligencję (Suleja, Wrzesiński 1983). Analizując 
uzyskany materiał skupiono się przede wszystkim na częstotliwości, charakterze 
spotkań dziadków z wnukami, ich miejscu w rodzinie, wpływie na podejmowane 
przez innych członków rodu decyzje, udziale seniorów w życiu rodzinnym i wycho‑
waniu wnuków oraz konfliktach międzypokoleniowych. Nie analizowano ich roli 
w przekazywaniu wzorów postępowania i tradycji patriotycznych.

Warto nadmienić także, iż określenie dziadkowie nie było przypisane tylko i wy‑
łącznie „prawdziwym” dziadkom i babciom. Takie miano przysługiwało również 
innym członkom rodzin, np. Klotyldzie Szynglarskiej, młodszej siostrze babci Kir‑
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chmayerowej (Kirchmayer 1962: 17), Paulinie Łubieńskiej, babci małżonka Marii 
Górskiej (1996: 42–43) oraz samotnego staruszka Karniewicza, kuzyna rodziców 
Bogusława Longchampsa de Berier (1983: 49).

Udział dziadków w życiu rodzinnym i wychowaniu wnuków

W XIX wieku zdarzenia takie jak przedwczesna śmierć rodziców lub ich przymuso‑
wy wyjazd, nie należały do rzadkości. W takich sytuacjach prośbę o pomoc w opiece 
i wychowaniu dzieci w pierwszej kolejności kierowano do dziadków. Dlatego też rola, 
a jednocześnie wysiłek seniorów, jaki wkładali w odpowiednie kształtowanie cha‑
rakteru i postaw wnuków, był ogromny. Zdarzały się także sytuacje, kiedy to właśnie 
dziadków darzono większym autorytetem niż rodziców. Niejednokrotnie to właśnie 
przed najstarszym pokoleniem dzieci czuły największy respekt.

Właśnie taki system hierarchii panował w życiu Aleksandry Piłsudskiej (2004: 
50). Oczywiście po części wynika to z faktu wczesnej śmierci jej rodziców. Niemniej 
pamiętnikarka przywołuje liczne sytuacje nieporozumień rodzinnych i twierdzi, że 
to właśnie zdanie babci ze strony matki liczyło się najbardziej. Seniorka dokonała 
nawet wyboru szkoły, do której autorka miała uczęszczać. Pamiętnikarka twierdzi 
też, że to właśnie wskazówki dziadka Ludwika pchnęły ją do studiów nad zagad‑
nieniami społecznymi, a w następstwie tego nad socjalizmem. Po wyborze dalszej 
drogi życiowej czekała ją długa dyskusja z drugą opiekunką – ciotką Marią, zdecy‑
dowaną przeciwniczką studiów. Mimo wszystko to właśnie babka miała ostatnie 
słowo w każdej sprawie, okazała się sojuszniczką wnuczki, wyrażając zgodę na wy‑
prowadzkę z domu i podjęcie dalszego kształcenia. Z kolei, w dorosłym życiu, dzię‑
ki radom dziadka, Piłsudska szukała pracy dającej jej bezpośredni kontakt z robot‑
nikami (Piłsudska 2004: 57, 62).

Bardzo ważne miejsce w domu Jerzego Kirchmayera zajmowała młodsza siostra 
babci Jadzi (ze strony ojca) Klotylda Szynglarska. Autor wspomina, iż mimo dal‑
szego pokrewieństwa to właśnie Klodzia, którą zawsze nazywał babcią, była mu 
najbliższa. Zajmowała się dziećmi i to właśnie dzięki niej ojciec pamiętnikarza miał 
dużą swobodę działania i nie pozostał długo wdowcem. Musiał jednak wspierać 
matkę, która – nie mając takiego autorytetu jak Piłsudska – często nie mogła sobie 
poradzić z temperamentem dzieci. Seniorce udało się jednak znaleźć rozwiązanie. 
Sprowadziła na pomoc stryjka Kirchmayera, który wprowadził w domu dyscypli‑
nę. Autor wspomina też masę „dziwnych” pomysłów babci. Opowiada o tym, jak 
seniorka zmuszała ich do wysłuchiwania niemieckich kazań, jak zabraniała picia 
nieprzegotowanej wody. Stronę wnuków trzymał dziadek, który niejednokrotnie 
łamał zasady wprowadzone przez staruszkę. Często kwitował postępowanie bab‑
ci słowami: Niech Klodeczka da im spokój, toż to są dzieci. Ciekawy jest także fakt, 
iż dziadkowie przeznaczali co kwartał dużą sumę pieniędzy na zabawki dla wnu‑
ków (Kirchmayer 1962: 17–21).

Nieco inaczej wyglądało życie w domu Augusta Iwańskiego juniora. Dziadek ze 
strony ojca brał udział w wychowaniu wnuka, ale za pośrednictwem swojej córki, 
cioci pamiętnikarza. Ciotka Henryka Dłuska została wychowana w domu seniora 
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i to właśnie ona, po śmierci matki autora, podjęła się opieki nad jej dziećmi. Iwański 
wspomina, że edukowała ich, przekazywała kulturę, obyczaje, które sama wyniosła 
z domu dziadka. Ciocia pełniła rolę pośrednika między dziadkiem a wnukami, starała 
się przekazać dzieciom to, co senior uważał za stosowne (Iwański junior 1968: 267).

Stała obecność dziadków w domu i ich autorytet był podkreślany przez liczne 
portrety seniorów. Kazimierz Chłędowski (1957: 70) pisze, iż podczas rabacji (rzeź 
galicyjska z 1846 r.) jeden z chłopów dziabnął końcem szabli wizerunek jego dziad‑
ka powieszony na honorowym miejscu. Mimo skazy, obrazu nie zdjęto, a rysę za‑
klejono przy renowacji portretu.

Kontakty międzypokoleniowe

Mimo iż zwykle wnukowie i dziadkowie nie mieszkali pod wspólnym dachem, fakt 
ten nie ograniczał kontaktów międzypokoleniowych. Starano się wykorzystywać 
każdą nadarzającą się okazję, by zorganizować spotkanie rodzinne. Dość znamien‑
ne jest stwierdzenie dziadka Czapskiego, że – mimo iż narzeczona syna wzbudza 
w nim zaufanie – to jednak mieszkanie z nią pod jednym dachem wydawało mu się 
niemożliwe i zbyteczne (Czapska 1970: 168–169). Starsze pokolenie chciało tym pod‑
kreślić swoją niezależność i pełnię sił. Pokazać, że choć są już w dojrzałym wieku, to 
jednak nie godzą się na uzależnienie i zbyt duży wpływ młodych.

Oprócz spotkań, wyrazem dobrych stosunków rodzinnych była również obszer‑
na korespondencja, jaką prowadzili ze sobą członkowie każdej XIX‑wiecznej rodziny. 
Wielu pamiętnikarzy wspomina, że dziadkowie uwielbiali podróże. Często zdarzały 
się sytuacje, że seniorzy lato spędzali w majątku, zimę natomiast w stolicy. Tak było 
w przypadku dziadków Marii Czapskiej (1970: 102), którzy zimy spędzali w Pradze, 
gdzie mieli swój pałac, lub w Wiedniu, gdzie babka brała udział w imprezach świato‑
wych i życiu dworskim. Paulina Łubieńska – babka Marii Górskiej (1996: 43) – bardzo 
lubiła przesiadywać za granicą, a szczególnie w Sabaudii i Tyrolu. Wyżej wspomniane 
rodziny są tylko jednym z wielu przykładów na to, że seniorzy kochali podróżować. 
Stąd wynika, że wyjazdy zagraniczne nie były w owych czasach niczym wyjątkowym, 
a raczej powszechnie przyjętym zwyczajem w opisywanych grupach społecznych. Dla‑
tego też listy stawały się często więzami łączącymi całą rodzinę rozrzuconą po Europie. 
Nie ograniczano się jedynie do drobnych wzmianek, krótkich informacji. Praktyko‑
wano obszerne wypowiedzi pełne opisów uczuć i przeżyć wewnętrznych.

Dziadkowie organizowali również wyjazdy edukacyjne, na które zabierali swoje 
wnuki. Taki przykład podaje Tadeusz Epsztein (1991: 283). W 1914 roku jego babcia 
(ze strony ojca) wraz ze swoimi siostrzeńcami i wnukami udała się do Szwajcarii. 
Celem podróży miała być edukacja młodzieży, głównie językowa. W tym celu dzieci 
zostały posłane do szkoły w jednej z miejscowości w okolicach Lozanny.

Prawie każdy z pamiętnikarzy wspomina o tym, gdzie zamieszkiwali jego dziad‑
kowie i przywołuje fakt odwiedzin. Maria Górska (1996: 21) pisała, iż jej babka Łu‑
bieńska mieszkała w Krakowie i często do niej podróżowali. Kazimierz Chłędow‑
ski (1957: 42) opowiadał o Mytarce, tuż koło Żmigrodu, gdzie posiadał majątek jego 
dziad Seweryn. Z kolei Jerzy Kirchmayer opisuje młyn w Krzesławicach, zamiesz‑
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kany przez babunię Jadzię i jej siostrę Klodzię. Z czasem jednak majątek miał zostać 
sprzedany, a staruszki z gospodarstwem miały się przenieść do Krakowa. Dziadko‑
wi, który przed śmiercią również mieszkał w Krzesławicach, poświęca mniej uwa‑
gi, gdyż – jak sam stwierdził – pamięta go jak przez mgłę. Opowiada, że gdy rodzice 
przywozili go do Krzesławic, dziadzio brał wnuka na kolana i pozwalał zaplatać bo‑
kobrody w niezdarne warkoczyki (Kirchmayer 1962: 16, 23, 58). Z kolei M. Czapska 
(1970: 17) wspomina, że jej pradziadowie – Gustawowie Stackelbergowie – osiedlili 
się na starość w Paryżu, a trzy wnuczki Meyendorff przyjeżdżały do nich. Mówi też, 
że po ślubie jej rodzice zadomowili się w Przyłukach, ale bardzo szybko wybrali się 
w odwiedziny do dziadków do Stańkowa (Czapska 1970: 153). Zofia Kirkor‑Kiedro‑
niowa (1968: 27) pisze o okolicy Inowrocławia, gdzie urodził się i mieszkał jej dzia‑
dek ze strony matki. Tadeusz Epsztein (1991: 273, 284, 291–292) zbliżył się do swo‑
jego dziadka dopiero, gdy podjął naukę w szkole w Lublinie. W tym czasie stał się 
stałym gościem w domu dziadków przy ulicy Radziwiłłowskiej, gdzie wsłuchiwał się 
w opowiadania dotyczące miasta, powstania 1863 roku oraz losu jego uczestników. 
Dziadkowie ze strony ojca zamieszkiwali z kolei w Warszawie przy ulicy Dzikiej 24. 
Z czasem przenieśli się na ulicę Marszałkowską 1, w końcu osiedli na ulicy Natoliń‑
skiej 6. Mieszkanie składało się z sześciu pokoi, z których dwa były wynajmowane, 
a jeden był przygotowany na odwiedziny wnuków. Autor w sposób niezwykle do‑
kładny pamięta adresy swoich dziadków. Jak sam twierdzi, świadczy to o niezliczo‑
nej ilości wspaniałych wspomnień, jakie wiążą się z poszczególnymi miejscami.

Z powyższych informacji można wywnioskować, że to młode pokolenia wycho‑
dziły z inicjatywą odwiedzin. Jednak to nie tylko dzieci, bądź wnukowie, przybywali 
z wizytą. Często czynili to również seniorzy. Maria Górska (1996: 43–45) przywołuje 
sytuację, kiedy to jej dziad Jezierski przybył po raz pierwszy do Kolana, gdzie po ślubie 
osiedliła się jego córka. Autorka wspomina, że zobaczywszy warunki, w jakich przy‑
szło im żyć, staruszek rozpłakał się. Również Paulina Łubieńska bywała w Kolanie.

Kontakty nie ograniczały się oczywiście tylko do krótkotrwałych spotkań. Szcze‑
gólnie popularne były dłuższe wizyty wnuków w domu dziadków. Maria Czapska 
(1970: 13–14) oraz czworo jej rodzeństwa przed ślubem swojej najstarszej siostry, któ‑
ry miał miejsce w 1905 roku, została oddana pod opiekę babki Czapskiej. Spędzi‑
li wtedy w Suddenbach pod Rygą miesiące wakacyjne. Kiedy dziadek zrezygnował 
z kariery dyplomatycznej, seniorzy przenieśli się do Stańkowa, gdzie babcia przyj‑
mowała wnuki, kochała je i pieściła. Autorka wspomina również, że w jej pamięci 
zachowało się z tych pobytów wspomnienie bezpieczeństwa i harmonii (Czapska 
1970: 137–138). Jerzy Kirchmayer (1962: 72) opowiada, że wakacje zawsze spędzał pod 
opieka babci Klodzi. Tadeusz Epsztein (1991: 278) przywołuje postać swojej kuzynki, 
która u dziadków spędzała prawie każde wakacje. Zmieniło się to dopiero w momen‑
cie, kiedy przeniosła się do Paryża w 1911 roku i od tego czasu przyjeżdżała spora‑
dycznie. Również Bogusław Longchamps (1983: 49) przebywał z dłuższymi wizyta‑
mi u swojego dziadka. Wspomina, że podczas tych pobytów jeździł z nim konno po 
lasach, senior uczył go również, jak tropić zwierzynę i polować.

Każdy wnuk czekał jednak z utęsknieniem na spotkanie z dziadkami. Niektó‑
rym z nich udało się spotkać seniorów tylko raz w życiu, inni – tak jak Kazimierz 
Chłędowski (1957: 43–44) – znali starców tylko z obrazów. Ani dziada, ani babki 
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nie znałem, o ostatniej także tylko z portretu Maszkowskiego wyrobiłem sobie wyob‑
rażenie. Łagodna staruszka, w białym czepeczku z fioletowymi wstążkami, odziana 
czarną tybetową chustką, oparta na sękatej lasce. Ręce widocznie miała bardzo pięk‑
ne, bo je Maszkowski zrobił z wielkim upodobaniem i tak artystycznie, żeby mu tego 
malowidła każdy głośny mistrz mógł pozazdrościć. W podobnej sytuacji znajdował 
się Bogusław Longchamps (1983: 26), który rodziców matki – Dybowskich – znał 
jedynie z portretów Jabłońskiego.

Oprócz spontanicznych wizyt spotykano się z okazji uroczystości rodzinnych czy 
świąt religijnych, takich jak np. Boże Narodzenie i Wielkanoc. Zwłaszcza Wigilie były 
typowo rodzinnymi wieczorami. Na kolacji spotykała się cała rodzina, zaś w tych 
domach, które poniosły straty w powstaniu z 1863 roku, panował żałobny nastrój, 
a umysły domowników były wypełnione myślami o nieżyjących lub nieobecnych (Je‑
dynak 1996: 43). Właśnie tak melancholijne i smutne były święta Bożego Narodzenia 
1896 roku w rodzinie Czapskich. Powodem odejścia dziadka Emeryka Czapskiego 
nie był wprawdzie udział w powstaniu, lecz choroba, ale reakcja najbliższych była 
porównywalna do żałoby po śmierci powstańców (Czapska 1970: 185). Wspomnie‑
nia o zmarłych wypełniały również listopad, w którym to miesiącu dochodziło do 
zjazdów rodzinnych. Autorka przypomina sobie przyjazd do Krakowa na kilka dni 
przed końcem października. W Dzień Zaduszny odbyło się nabożeństwo w kościele 
świętej Barbary za spokój duszy dziadka i złożenie wieńca na jego grobie. W uroczy‑
stości wzięła udział duża część rodziny (Czapska 1970: 180).

W pamiętniku Czapskiej (1970: 172–173, 308) pojawia się wątek imienin matki. 
Autorka wspomina, że na św. Józefa przyjeżdżała babcia z Przyłuk do Stańkowa. 
Wnukowie zawsze wypatrywali jej powozu z utęsknieniem. Gdy tylko widzieli sta‑
ruszkę na horyzoncie, wybiegali wszyscy, by ją uścisnąć, wynosić pakunki i dopro‑
wadzić do najpiękniejszego pokoju gościnnego. Seniorka bardzo chętnie przyby‑
wała do rodziny, gdyż Stańków przekazała w podarku ślubnym synowi, sama zaś 
wraz z mężem przeniosła się do Krakowa. Z wyżej przytoczonego opisu wynika, 
jak wielkim wydarzeniem w życiu młodego pokolenia były odwiedziny dziadków. 
Spotkania z seniorami wymagały odpowiedniego zachowania ze strony wnuków, 
a nawet specjalnego odświętnego ubioru. Autorka sama nie pamięta osoby pra‑
babki. Zna ją jedynie z opowiadania najstarszej siostry, która miała w momencie 
ostatniego spotkania ze staruszką trzy lata. Z tych odwiedzin małe wówczas dzie‑
cko zapamiętało tylko, że rodzice przystroili ją w najładniejszą czerwoną sukien‑
kę (Czapska 1970: 159).

Zupełnie inny charakter miała rodzinna uroczystość wspomniana przez Tadeusza 
Zygmunta Epszteina (1991: 290). Jego dziadek ze strony matki na pamiątkę bitwy pod 
Fajsławicami z 1863 roku i wszystkich biorących w niej udział wystawił na cmenta‑
rzu we wspomnianej miejscowości dwa pomniki: pierwszy na mogile poległych po‑
wstańców, drugi na grobie chłopa Antoniego Cholewy, który po bitwie ukrywał we 
własnym gospodarstwie kilku powstańców. Autor pamięta, że cała rodzina przybyła 
z Lublina do Fajsławic wynajętymi taksówkami.

Spotkania rodzinne ułatwiały również chrzty, śluby, a także pogrzeby. W klimacie 
walki o niepodległość pojawiły się nowe obyczaje sprzyjające kontaktom rodzinnym. 
Były to chrzty patriotyczne. W staropolskich, sarmackich modelach obyczajowych, 
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ukształtowanych w atmosferze wolności i poczucia dumy narodowej, chrzty były 
uroczystościami radosnymi, obrządkom tym towarzyszyły zabawy i uczty rodzin‑
ne. W modelu obyczaju patriotycznego XIX wieku pojawiło się charakterystyczne 
rozszerzenie ustalonego rytuału o zupełnie nowe elementy, np. krzyżowanie szabel 
nad głową przyjmującego chrzest na znak przyjęcia do wspólnoty rycerza wolności 
(Jedynak 1996: 25).

W takiej scenerii odbył się chrzest Bogusława Longchampsa (1983: 25). W pa‑
miętniku nie wspomina jednak o wyżej przedstawionym rytuale. W jego przypad‑
ku o przyjęciu chrztu patriotycznego świadczy fakt, iż nie trzymali go w kościele 
rodzice, lecz dziadek ze strony ojca, który walczył w powstaniu w 1831 roku. Drugi 
element to wybór na ojca chrzestnego pana Ostaszewskiego, który pełnił funkcję 
porucznika Jazdy Wołyńskiej w 1831 roku.

Szeroki zasięg miał również zwyczaj nadawania imion po zabitych powstańcach, 
zwłaszcza dzieciom urodzonym w rodzinie dotkniętej tragedią (Jedynak 1996: 27). 
Zazwyczaj jednak nazywano dzieci imionami przodków. Chodziło przede wszyst‑
kim o upamiętnienie ważnych członków rodziny przez przekazanie imienia kolej‑
nym pokoleniom. Taki właśnie zwyczaj kultywowano w rodzinie Czapskich: Wios‑
ną 1895 urodziła się w Stańkowie pierwsza córka stryjostwa, na pamiątkę prababki 
Obuchowiczówny nazwana imieniem Fabianna (Czapska 1970: 175).

Każde spotkanie z seniorami było dla wnuków wydarzeniem niezwykle ważnym, 
gdyż prawie po każdym z nich istnieje w pamiętnikach relacja na temat ubioru oraz 
wyglądu dziadków. Skoro zwykle małoletnie wówczas dzieci potrafiły po latach, już 
jako dorosłe osoby, odtworzyć z pamięci wygląd seniorów w danym dniu, świadczy 
to o wielkiej wadze tych zdarzeń w życiu dzieci. Taką relacje znajdujemy w dziele 
Marii Czapskiej (1970: 138). Wspomina, iż babcia nosiła siwiejące włosy, rozczesane 
na dwa pasma, przypinała do nich czarną kokardę. Pamięta nawet sposób, w jaki 
staruszka się poruszała: Tak cicho sunęła po posadzce w miękkim obuwiu, jakby pły‑
nęła i tylko suknia szumiała jedwabiście.

Faworyci seniorów

W czasie rodzinnych spotkań zdarzało się często, że dziadkowie faworyzowali nie‑
których wnuków, co wywoływało poczucie niższości u tych pomijanych. Maria 
Czapska (1970: 160, 186, 296) wspomina o tym, iż babka Thun co tydzień w niedzielę 
zabierała do siebie wnuczkę Poldzię. Babcia dała też odczuć wyższość dziewczynki 
nad pozostałymi dziećmi faktem, iż na jej ślub staruszka zdjęła swoją żałobę. Pierw‑
szy i ostatni raz po śmierci dziadka miała na sobie strojną perłowoszarą suknię z do‑
pasowanym do niej czepeczkiem. Z kolei najukochańszą wnuczką babki Czapskiej 
była siostra autorki – Karolina. Maria Górska (1996: 68) wspomina, że jej dziadek 
bardzo kochał najstarszą wnuczkę – Wandę. I kiedy tylko staruszek zażądał ją wi‑
dzieć, matka z siostrą udawały się do Grabowa. Takie wydarzenie miało miejsce 
nawet w dniu ślubu autorki. Matka wraz z Wandą pojechały do seniora bezpośred‑
nio po uroczystości. Jerzy Kirchmayer (1962: 17–18) opowiada o babci Klodzi, która 
w bardzo młodym wieku straciła zarówno męża, jak i syna. Odtąd babcia podzieliła 
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swoje smutne życie wdowieńskie między pamięć o swoich zmarłych a miłość do nas. 
Z nich właśnie ja stałem się jej wybrańcem, we mnie ulokowała swoją miłość do syna 
i resztę radości życia. Prócz tego autor podkreśla, iż babcia często przyjeżdżała, by 
zająć się wnukami pod nieobecność rodziców. W czasie tych wizyt każde dziecko 
witało babcię, jakby była radosnym promykiem szczęścia i otrzymywało od niej po‑
darek. Kirchmayer wspomina jednak, że on zawsze otrzymywał najdroższe rzeczy, 
a staruszka motywowała to słowami: Bo Jurek najstarszy z was. Podejrzewał wów‑
czas, że nie mogła po prostu otwarcie powiedzieć: Bo go kocham najbardziej. Oprócz 
różnicy w prezentach seniorka starała się jednak nie faworyzować wnucząt, które 
zgodnie twierdziły, że babcia ma w sobie tyle ciepła i miłości, że starczyłoby na ob‑
darowanie nie tylko najmłodszych domowników, ale także wszystkich, którzy byli 
z nią spokrewnieni lub spowinowaceni.

Wspólne zamieszkiwanie trzech pokoleń pod jednym dachem

Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja, kiedy dziadkowie i wnuki spędzali ze 
sobą więcej czasu bądź zamieszkiwali pod jednym dachem. Zdarzało się, że senio‑
rzy służyli pomocą swoim dzieciom i przybywali w sytuacjach, kiedy potrzebna była 
opieka nad wnukami. Taki fakt zanotował w swoich wspomnieniach Jerzy Kirchmay‑
er (1962: 18). Pisał, że babcia Klodzia przebywała w ich domu bardzo często, gdyż 
rodzice wiele razy wyjeżdżali za granicę. Wówczas gdy umarła matka Marii Czap‑
skiej (1970: 236), ojciec pamiętnikarki nieustannie zwracał się z prośbami do babci 
Czapskiej, aby częściej przyjeżdżała do wnuków. Wdowiec nie chciał dopuścić, by 
dzieciom zabrakło ciepła i poczucia bliskości, gdyż sam nie potrafił tych uczuć oka‑
zywać. Z powyższych przykładów wynika, iż dziadkowie stanowili wielkie oparcie 
w momentach kryzysowych. Babcia starała się zastępować osieroconym dzieciom 
matkę, była także osobą, na którą wdowiec mógł liczyć w każdej sytuacji.

Dziadkowie zamieszkiwali wspólnie z wnukami z różnych przyczyn. Najczęst‑
szym wytłumaczeniem takich sytuacji było osierocenie wnuków. W takiej sytuacji 
znalazła się Aleksandra Piłsudska (2004: 41, 52). Jej rodzice zmarli, gdy była jeszcze 
dzieckiem. Opowiada, że mieszkała w domu swojej babki Karoliny z Truskolaskich 
Zahorskiej, która zastępowała jej oboje rodziców. Dzieciństwo wspomina miło. Przy‑
wołuje wspomnienia niedzielnych popołudni, które spędzała zarówno z seniorką, 
ciocią, jak i kolegami z męskiego gimnazjum. Organizowali wspólne wyjazdy, tań‑
ce, kolacje, a także ogniska. Chwile spędzone z babcią były zarazem beztroskie, jak 
również pełne ciepła i miłości.

Maria Górska (1996: 71) pisze, iż Generałowa, matka jej męża, mieszkała z nimi 
i ich dziećmi, a swymi wnukami przez siedemnaście lat. Uczyła ich czytać, a także 
modlić się. Pamiętnikarka przyznaje, że seniorka płaciła za swoje utrzymanie 500 zł 
miesięcznie. Przytoczony przykład świadczy, iż starsze pokolenie mieszkało niekie‑
dy ze swoimi wnukami nawet wówczas, kiedy dzieci miały zapewnioną opiekę i wy‑
chowanie. Babcia służyła pomocą i dużą część swojego życia poświęciła na edukację 
wnuków. Co ciekawe, pojawia się wątek opłaty za utrzymanie. Może to świadczyć 
o próbie pomocy materialnej rodzinie, bądź o podkreśleniu, iż – mimo że staruszka 
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mieszkała wspólnie ze swoim synem – to jednak chciała zachować pewien zakres 
niezależności i łożyć na swoje utrzymanie.

Jeszcze inny przykład stanowi Maria Czapska (1970: 316–327), która początkowo, 
od roku 1910, tylko odwiedzała babcię w Krakowie, by w zaciszu jej domu przygo‑
towywać się do egzaminu siódmej klasy liceum żeńskiego. W 1914 pamiętnikarka 
spędziła razem ze staruszką święta Bożego Narodzenia, a wkrótce po nich zdecy‑
dowała się na przeprowadzkę do seniorki. Powodem tego był fakt podjęcia studiów 
w charakterze studentki nadzwyczajnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z powodu 
wybuchu wojny nie doszło jednak do rozpoczęcia edukacji.

Międzypokoleniowe nieporozumienia

Stosunki międzypokoleniowe nie zawsze jednak układały się dobrze. Problem poja‑
wiał się, gdy dziadkowie wykazywali zapędy autorytarne i za wszelką cenę dążyli do 
przeforsowania swojego stanowiska. Nie zawsze taki układ niósł ze sobą konflikty. 
Zdarzało się, że seniorzy mieli na tyle silną pozycję w domu, że nikt nie miał odwa‑
gi wyrazić odmiennej opinii.

Właśnie taką pozycję miała babcia Aleksandry Piłsudskiej (2004: 46). Autorka pi‑
sze o niej w następujący sposób – Babcia była kobietą o dużej sile charakteru, a inteli‑
gencją, oczytaniem, głębią umysłu i szeregiem innych zalet przewyższała bez wątpienia 
większość swoich rówieśniczek. Po śmierci dziadka sama gospodarowała niewielkim 
mająteczkiem, nawet bez pomocy rządcy, żelazną ręka trzymając służbę. Rozsądzała 
spory między nimi, dawała im rady, gdy przychodzili do niej ze swoimi zmartwieniami, 
i leczyła ich ziołami, gdy byli chorzy. Trudno byłoby się spodziewać, że inaczej wyglą‑
dały stosunki rodzinne. Pamiętnikarka potwierdza, iż seniorka była despotką i jej au‑
torytet nigdy nie był kwestionowany. Nikt z rodziny nie brał pod uwagę możliwości 
sprzeciwienia się staruszce. Nawet ojciec, mimo odmiennego zdania, wysłuchiwał jej 
w milczeniu. Babcia była wyrozumiała jedynie w stosunku do matki Piłsudskiej, którą 
stan zdrowia zmuszał do częstych wyjazdów do Królewca na leczenie. Autorka przy‑
wołuje również postać swojej drugiej opiekunki – ciotki Marii, wykazując, że nawet 
ona już od najmłodszych lat podporządkowała się całkowicie woli babki. Ciotka Maria 
włosy zaplatała w dwa długie warkocze, które nosiła upięte dookoła głowy. Taki rodzaj 
uczesania wybrała dla niej babka, gdy ciotka miała lat 16, nie zmieniła go do śmierci. 
Pamiętnikarka pisze również o próbach łamania woli seniorki. Przywołuje wieczory, 
kiedy ciocia skradała się z pełnym talerzem do dziecinnego pokoju, kiedy któreś z dzieci 
za jakieś przewinienie zostało posłane do łóżka bez kolacji (Piłsudska 2004: 41–42).

Powyższy przykład pokazuje, jak silną pozycją cieszyła się seniorka rodu. Nawet 
w sytuacjach, kiedy staruszka postępowała niewłaściwie, nikt nie miał odwagi po‑
wiedzieć tego otwarcie.

Dziadkowie potrafili być również bezwzględni, gdy dziecko, bądź wnuk, nie za‑
chowywał się według ich wskazań. Taki przykład podaje Bogusław Longchamps 
(1983: 58). Jego babcia była przeciwna służbie swojego syna w wojsku, gdyż jej zda‑
niem było to równoznaczne z wynarodawianiem się. Syn nie postąpił zgodnie z radą 
babci, więc by ukarać nieposłuszne dziecko, jej ostatnią wolą Zygmunt otrzymał 
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w testamencie jedynie obraz. Wszystkie wartościowe rzeczy seniorka przeznaczy‑
ła dla córki i wnuczki. Z analizowanych wspomnień wynika, że jest to jednak je‑
dyny przykład tak bezwzględnego karania osób, które nie brały pod uwagę zdania 
seniorów. Kazimierz Chłędowski (1957: 44) przywołuje postać swego dziadka, któ‑
ry – mimo że z przekąsem mówił o wyborze drogi życiowej swoich synów – w głębi 
duszy cieszył się z ich sukcesów.

Zjawiskiem utrudniającym dobre relacje między pokoleniami były konflikty na 
płaszczyźnie ojciec – syn. Synowie stawali niemal na baczność na widok rodziciela, 
a prowadzone przez nich rozmowy miały charakter formalnych, suchych konwersacji 
(Wasylewski 1962: 38). Sytuacje konfliktowe nie ograniczały się jedynie do sporu na 
linii rodzice – dzieci. Brali w nich udział również dziadkowie, często stając po stronie 
wnuków, a czasem sami popadając w konflikty ze swoimi pociechami. Każda kłótnia 
źle oddziaływała na poszczególnych członków rodziny. Maria Czapska (1970: 213) wspo‑
mina, iż szczególnie babcia cierpiała, gdyż bolały ją wszystkie rodzinne niesnaski.

Nieporozumienie na linii ojciec – syn uwydatnia w swoich wspomnieniach wyżej 
przywołana pamiętnikarka. Dziadek oddał jej wujowi częściowe prawo do admini‑
strowania majątkiem, ale on nie chciał zarządzać pod przewodnictwem ojca, lecz 
czynić to samodzielnie. Ostatecznie senior odstąpił mu zarząd warunkowo, ale nie‑
porozumienia wzrastały. Konflikty odbijały się boleśnie na babci Czapskiej, która 
nie miała zupełnie na nic wypływu. Staruszka obawiała się zbyt silnego konfliktu. 
Autorka wspomina też, iż sytuacja zakończyła się dalece niestosownym zachowa‑
niem stryja. Zażądał on bowiem testamentu. Taka sugestia bardzo uraziła – będą‑
cego w sile wieku – dziadka (Czapska 1970: 142–148).

Co ciekawe, dziadkowie czasem „wyręczali się” wnukami i dzięki nim doprowa‑
dzali do kłótni między członkami rodziny. Taką sytuacje pamięta Bogusław Long‑
champs (1983: 55). Opowiada, iż babka nie przepadała za ciotką Karoliną i jej psem 
Pikolciem. Autor pamięta, że ciotka z kolei nie darzyła sympatią jego osoby, gdyż jako 
dziecko pamiętnikarz zbyt często drażnił jej psa. Wspomina też, że to „drażnienie” 
odbywało się często z rozkazu babki Wincentowej, która przekazywała mu instruk‑
cje o treści: Proszę cię, abyś dziś przy obiedzie pokazał język Pikolciowi. Aż trudno 
uwierzyć, że babcia mogła korzystać z pomocy wnuka, by drażnić osobę, za którą 
nie przepadała. Z powyższego opisu wynika jednak, że takie sytuacje miały miejsce 
i seniorka miała satysfakcję, widząc, jak wnuk doprowadzał ciotkę do wściekłości.

Również Czapska (1970: 141) pisze, że w jej rodzinie stosunki dziadków z ciotką 
były złe. Szczególnie dziadek nie potrafił znaleźć z nią porozumienia. Konflikty uwi‑
daczniały się przede wszystkim zimą, którą dziadkowie spędzali wspólnie z ciotką 
Bichon i wnukami. Senior często wywoływał kłótnie, sprzeciwiał się, był przekorny, 
a nieraz wręcz nietaktowny. Denerwował ciotkę, która, mimo iż nie uważała się za 
patriotkę rosyjską, nie mogła jednak znieść, gdy przy wnukach wyrażał się z pogardą 
o Rosji, porównywał ją do chlewu, a na prośbę, by nie wyrażał się w ten sposób przy 
dzieciach, oburzał się: Będziecie im wmawiać, że Rosja jest ideałem i że wszystko co 
nierosyjskie trzeba nienawidzić – i to nazywacie wychowaniem.

Takim przykładem dziadek nie wpływał dobrze na wychowanie wnuków. Nie 
dopuszczał do siebie myśli, iż krytyka i negacja zdania matki w obecności jej dzieci 
nie powinna mieć miejsca. Autor wspomina o jeszcze jednym zachowaniu seniora, 



Relacje między dziadkami a wnukami na podstawie dziewiętnastowiecznych pamiętników | 83

które szczególnie denerwowało ciotkę. Staruszek dawał swoim wnukom pieniądze, 
gdy wygrywał w karty, ale ciotka zwracała podarki, mówiąc, że nienawidzi hazar‑
du i nie chce, by jej dzieci miały zarobione w ten sposób pieniądze. Tym sposobem 
senior doprowadzał do konfliktu na linii rodzice – dzieci.

Zupełnie inny charakter miał konflikt wywołany po części przez babcię Jerzego 
Kirchmayera (1962: 21). Pisał on, że matka po ślubie z ojcem bardzo tęskniła za domem 
rodzinnym i nieustannie pozostawała pod wpływem swej matki. W ten sposób w mał‑
żeństwie powstawała bariera. Sytuacja unormowała się dopiero po śmierci babki.

Autor pamięta również, że sprawiał wielkie problemy wychowawcze, a także nie‑
zwykle często chorował. W czasie młodości pamiętnikarza stosunki między babcią 
Klodzią a jego matką były złe. Jednak staruszka pomagała w wychowaniu wnuków. 
Z powodu licznych chorób pamiętnikarza seniorka uczyniła uroczysty ślub, że w ra‑
zie jego wyzdrowienia pojedzie na pielgrzymkę do Częstochowy. Kirchmayer wy‑
zdrowiał i w swym pamiętniku podkreślał, że cała rodzina, w szczególności matka, 
cieszyła się z powodu mającego nastąpić wyjazdu babci. Ale wycieczka nie doszła 
nigdy do skutku (Kirchmayer 1962: 22). Świadczyło to niewątpliwie o pewnej nie‑
chęci do seniorki

Niechciane nauki

W niektórych przypadkach obyczaje seniorów nie były mile widziane wśród rodziny. 
Przykład takiej sytuacji podaje Maria Czapska (1970: 186, 309). Pamiętnikarka pisze, 
iż jej matka prawdopodobnie prosiła babcię Thun, by nie poruszała z dziećmi zagad‑
nień religijnych. Rodzicielka lękała się wpływu protestantyzmu na młodych katolików. 
Seniorka trzymała się ściśle tematów dozwolonych i nawet po śmierci matki Czap‑
skiej staruszka nie wnikała w religijność oraz lektury wnuków. Autorka nie przypo‑
mina sobie nawet żadnych pytań dotyczących odmienności religijnych. Wspomina 
jednak przykre zdarzenie z życia jej siostry Poldzi. Jedna z zakonnic oświadczyła 
dziewięcioletniemu wówczas dziecku, że jej babcia nie zostanie zbawiona, dlatego 
że nie jest katoliczką. To zajście wywarło tak wielki wpływ na dziewczynkę, że do 
końca życia pamiętała swój smutek i łzy wylewane do poduszki.

W tym przypadku obawiano się, by rozmawiając o religii, seniorka nie wzbudza‑
ła wątpliwości odnośnie do zasad wiary wyznawanych przez dzieci. Zdarzało się też, 
że rodzice starali się ograniczyć wpływ dziadków na wnuków z powodu rozpiesz‑
czania pociech. Taki fakt notuje w swoim pamiętniku Jerzy Kirchmayer (1962: 17). 
Wspomina, iż – odkąd pamięta – widzi babcię Klodzię snującą się koło niego, na‑
rzekającą na innych, przynoszącą mu zabawki i przysmaki i ukrywającą to wszyst‑
ko przed mamą, która mówiła: babcia znowu psuje Jurka,… znowu mu na wszystko 
pozwala…, znowu uczy go grymasić…
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Kwestia małżeństwa wnuków a rola dziadków

Innym tematem wywołującym rodzinne niesnaski była kwestia małżeństw. To do 
rodziców należał obowiązek wyboru odpowiedniego partnera życiowego dla swoich 
dzieci. Czapska (1970: 19) twierdzi, że nie wie, jakie były pragnienia czy marzenia 
babci przed zawarciem przez nią małżeństwa i czy to wola rodziców skłoniła ją do 
podjęcia decyzji. Autorka potwierdza jednak fakt, iż dawniej o wyborze męża de‑
cydowali przede wszystkim rodzice. Jednocześnie dziadkowie dążyli, by choć częś‑
ciowo wpływać na dalszą drogę życiową wnuków i wnuczek. Przeprowadzali więc 

„wywiady” z ich sympatiami. Konwersacje miały na celu przede wszystkim zapozna‑
nie się ze statusem społecznym, obyczajami i poglądami przyszłych małżonków

Taką rozmowę opisuje w swoim pamiętniku Maria Górska (1996: 67). Wspomina, 
iż pojechała z przyszłym mężem do Grabowa. Podczas tej wizyty dziad Jezierski za‑
pytał kandydata na małżonka: Jaka jest kawalera substancja? Przyszły mąż autorki 
poczuł się urażony, ale w oczach seniora zyskał szacunek, gdyż po ich odwiedzinach 
staruszek stwierdził: Porządny chłopiec, nic blagier, nic sobie nie dodał.

Maria Górska (1996: 10, 17–18) pisze, iż jej dziadek (ze strony matki) był przeciwny 
małżeństwu córki, ale nie zdołał przełamać oporu żony, która ten związek popierała. 
W tej rodzinie z pokolenia na pokolenie uwidaczniała się dominacja kobiet. Autorka 
wspomina, iż zarówno jej babka, jak też prababka, pełniły funkcję głowy rodziny. 
Prababka, Mickiewiczówna z domu, decydowała nie tylko za dzieci i wnuki, ale rów‑
nież za męża. Do jej domu często przybywała szlachta na sejmiki. W momencie, gdy 
mężczyźni wypili za dużo alkoholu, kazała otwierać klapę w podłodze i wypędzała 
tam wszystkich, ze swoim mężem włącznie. Musieli przebywać tam do czasu, gdy 
wytrzeźwieją. Trudno się dziwić, że – mając takie wzorce w domu – babka Górskiej 
brała z nich przykład i dążyła do tego, by to do niej należało w domu ostatnie słowo.

Podsumowanie

Na podstawie pamiętników pochodzących z drugiej połowy XIX wieku można stwier‑
dzić, iż niezależnie od tego, czy dziadkowie mieszkali z wnukami pod jednym da‑
chem, czy też w oddalonych od siebie o wiele kilometrów miejscach, to jednak obie 
strony bardzo dbały o to, by nie utracić ze sobą kontaktu. Czyniono to za pośredni‑
ctwem spotkań rodzinnych, wspólnych wyjazdów oraz listów. Odwiedziny dziad‑
ków stanowiły ważny element w życiu młodego pokolenia. Świadczy o tym choćby 
fakt obfitości materiału źródłowego i precyzji opisu każdego poszczególnego zjazdu 
rodzinnego, nawet jeśli chodziło o bardzo odległe w czasie wydarzenia.

Warto również zauważyć, iż z przytoczonych powyżej faktów wynika, że dziad‑
kowie mieli znaczący wpływ na życie rodzinne i wychowanie wnuków. Starsze po‑
kolenia brały udział w przekazywaniu obyczajów, kultywowaniu tradycji, stanowiły 
rodzaj ostoi, a także pełniły funkcje opiekunów w stosunku do dzieci. Jednak nie 
we wszystkich sytuacjach seniorzy próbowali godzić skłóconą rodzinę. Zdarzało się 
również, że to oni sami stawali się przyczynami rodzących się sporów. Bardzo często 
wykazywali też skłonności autorytarne i dążyli do tego, by rządzić całą rodziną. To 
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właśnie przede wszystkim na tym tle pojawiały się konflikty. Mimo to dziadkowie 
pełnili bardzo ważną rolę w życiu całej rodziny, bo – gdyby nie ich starania – wiele 
obyczajów, rodzinnych tradycji i pamiątek popadłoby w zapomnienie.

Choć nie każdy pamiętnikarz poświęca tyle samo miejsca na wspomnienia o dziad‑
kach, w każdym z ośmiu XIX‑wiecznych dzieł pojawia się choćby mała wzmianka 
o seniorach. Należy jednak wziąć pod uwagę idealizowanie wspomnień wnuków na 
temat swoich dziadków. Pozytywne relacje o seniorach w znaczącym stopniu prze‑
wyższają negatywny obraz starszego pokolenia. Warto zwrócić także uwagę, iż omó‑
wione zostały relacje rodzinne jedynie w warstwach społecznych: ziemiaństwa, zubo‑
żałej arystokracji oraz inteligencji. Duża ilość materiału poświadcza, iż dziadkowie 
zajmowali niezwykle ważne miejsce w życiu swoich wnuków, zaś zachodzące między 
nimi relacje mogą być ciekawym tematem do rozważań, a w konsekwencji dawać 
wiadomości i tworzyć obraz nieznanych dotąd realiów życia XIX‑wiecznej rodziny.
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Streszczenie

Artykuł dotyczy stosunków rodzinnych, a w szczególności relacji pomiędzy dziadkami i wnu‑
kami w drugiej połowie XIX wieku. Podstawę źródłową stanowi osiem pamiętników, pocho‑
dzących z różnych terytoriów: zaboru austriackiego, zaboru rosyjskiego i Kresów. Opraco‑
wanie dotyczy udziału dziadków w życiu rodzinnym oraz wychowaniu wnuków. Autorka 
zwraca uwagę na miejsce, jakie starsze pokolenie zajmowało w hierarchii rodziny, na charak‑
ter i częstotliwość spotkań międzypokoleniowych, a także na miejsce zamieszkania seniorów. 



Ważnym tematem podejmowanym w artykule są relacje z wnukami, sposób ich traktowania 
i wychowywania przez dziadków oraz to, czy byli wśród nich faworyci. Podejmowany jest też 
temat konfliktów międzypokoleniowych, w jakich obszarach się one pojawiały, kto w nich 
uczestniczył oraz które pokolenie miało ostateczne słowo w sporze. Istotną kwestią jest rów‑
nież wpływ seniorów na małżeństwa swoich wnuków. Artykuł stanowi próbę przybliżenia 
czytelnikowi jakości relacji rodzinnych pomiędzy trzema pokoleniami z perspektywy wspo‑
mnień poszczególnych autorów. Takie ujęcie omawianej problematyki pozwala nie tylko na 
poszerzenie wiedzy na temat XIX‑wiecznej rodziny, ale przybliża również nieznane dotąd 
realia życia poszczególnych jej członków.

Słowa kluczowe: rodzina, XIX wiek, dziadkowie, wnuki, relacje

Relations between grandparents and grandchildren 
based on 19th century memoirs

Summary

The article describes family relations, in particular those between grandparents and grand‑
children in the second half of the 19th century. It is based on eight memoirs, from various ar‑
eas: the Austrian and Russian partitions and the eastern borderlands. The article analyzes 
the role of grandparents in family life and the upbringing of grandchildren. The author in‑
dicates the place of the elderly in the family hierarchy, the character and frequency of in‑
ter‑generational encounters, as well as the place of residence of the elderly. One important 
subject covered in the article is the relation between the elderly and their grandchildren, the 
way they are treated and brought up by their grandparents and if there were favorites. The 
article also includes the subject of inter‑generational conflict, the areas where they appeared, 
who took part in them and which generation had the final word in them. Another import‑
ant issue is the influence of the elderly on the marriages of their grandchildren. The article 
is an attempt to describe the quality of family relations between three generations, from the 
point of view of the authors’ memoirs. This approach to the subject allows one not only to 
expand one’s knowledge of 19th century families, but also some so far unknown facts about 
the lives of their members.

Keywords: family, 19th century, grandparents, grandchildren, relations
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Międzypokoleniowy przekaz 
kulturowy w rodzinach wiejskich 
województwa podlaskiego

Wstęp

Zmiany dokonujące się we współczesnym świecie niosą ze sobą wie‑
le zagrożeń wywołujących niepokój. W związku z wszechobecnym 
postępem technologicznym wzrasta poczucie zagubienia, związane 
przede wszystkim z dużą ilością informacji dopływających z me‑
diów, co wiąże się z coraz częściej zauważanym przez socjologów 
zjawiskiem wypierania „kultury wysokiej” przez „kulturę masową”. 
W tej sytuacji można zauważyć, że zachowanie dzieci i młodzieży 
kształtuje się w dużym stopniu pod wpływem kultury medialnej, 
która – z jednej strony – eksponuje obrazy, na których dominuje 
brutalność, agresja i przemoc oraz wiele innych negatywnych wia‑
domości, z drugiej zaś – przedstawia hedonistyczny świat prze‑
pełniony „beztroskim stylem życia”. W wyniku tego mamy coraz 
częściej do czynienia z brakiem wyposażenia młodych ludzi w nor‑
my, wartości, oraz z wzorami zachowań wynikającymi z niewy‑
starczającego przyswojenia kultury danego społeczeństwa. Sytua‑
cja ta przyczynia się do kształtowania postawy nieprzystosowania 
do życia w otaczającej rzeczywistości, a także jest dodatkowym 
czynnikiem potęgującym lęk, niepokój i poczucie zagrożenia.

W związku z potrzebą ochrony młodego pokolenia przed za‑
grożeniami współczesnego świata szczególnego znaczenia nabiera 
dziś fakt wciąż wydłużającego się ludzkiego życia. To właśnie osoby 
starsze mogą pomóc młodym ludziom dorastającym w obecnych 
czasach w zrozumieniu otaczającej rzeczywistości dbając przede 
wszystkim o ich wewnętrzny rozwój. Pomóc w tym może integracja 
pomiędzy pokoleniami, dzięki której młodzież poznałaby wartości 
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oraz wynikające z nich normy postępowania, które kształtują życie społeczne. Zda‑
niem K. Wiśniewskiej‑Roszkowskiej (1996: 297–298) osoby starsze powinny udzielać 
dobrych rad, tłumaczyć, pouczać, zachęcać do dobrego. Jest to obowiązek ludzi starych, 
bo przecież po ich stronie jest życiowe doświadczenie, rozum, trzeźwa i prawidłowa 
ocena sytuacji. Dzięki kulturowemu wyposażeniu jednostki osoby starsze nie tylko 
przekazują wnukom wartości, uczą różnego rodzaju zachowań, zapewniając tym sa‑
mym ciągłość tradycji, ale również kształtują umiejętności niezbędne w selekcjono‑
waniu informacji docierających z różnorodnych źródeł przekazu.

W części pierwszej artykułu zaprezentowane zostanie zagadnienie kulturotwór‑
czej roli rodziny we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem relacji 
najstarszego pokolenia z wnukami. Natomiast w dalszej części zostaną przedsta‑
wione wyniki badań na temat przekazu kulturowego, dokonującego się między po‑
koleniami w środowiskach wiejskich województwa podlaskiego. Celem niniejszego 
opracowania jest określenie roli, jaką odgrywają osoby starsze w międzypokolenio‑
wym przekazie kulturowym. Z uwagi na rozmiary artykułu skoncentruję się na jed‑
nym z wybranych problemów badawczych, wynikającym z tak postawionego celu: 
jaką wiedzę przekazują osoby starsze zamieszkujące zróżnicowane pod względem 
etnicznym gminy województwa podlaskiego swoim wnukom w ramach międzypo‑
koleniowego przekazu kulturowego?

Międzypokoleniowy przekaz kulturowy

Kultura danej grupy jest przekazywana do następnych pokoleń głównie poprzez dzie‑
dziczenie i tradycję w drodze selekcji różnego rodzaju dóbr, symboli, idei i wartości. 
Czynnikiem kształtującym tożsamość kulturową młodych ludzi jest środowisko kul‑
turowe i społeczne, w których zachodzi proces socjalizacji. Wpływają one na zacho‑
wanie człowieka, ale nie pozbawiają go samodzielnego myślenia oraz wolnej woli.

M. Mead (2000) przedstawiła analizę i interesujące spostrzeżenia, które pozwalają 
zrozumieć mechanizmy i prawidłowości międzypokoleniowego przekazu kulturowe‑
go w kontekście trzech kultur: postfiguratywnej, kofiguratywnej i prefiguratywnej.

Kultura postfiguratywna to typ kultury charakteryzującej się tym, że podsta‑
wową wiedzę o otaczającym świecie przekazują młodemu pokoleniu osoby starsze 
wychodząc z założenia, że sposób życia nie ulega żadnym zmianom. Stanowi ona 
kulturę przeszłości, czyli nieocenionych przodków. Zasadniczą i charakterystyczną 
cechą kultury postfiguratywnej jest występowanie społeczności obejmującej co naj‑
mniej trzy pokolenia i traktującej swą kulturę jako niewymagającą żadnego uzasad‑
nienia, tak że dziecko w niej wzrastające przyjmuje jako absolutnie pewne wszystko, 
co jest traktowane jako absolutnie pewne przez całe jego otoczenie (Mead 2000: 54). 
Niepodważalność zachowania, jego nieuświadomiony charakter, a także bezwzględ‑
na realizacja oczekiwań starszego pokolenia były głównymi przyczynami trwałości 
i ciągłości tego rodzaju kultur.

Kultura kofiguratywna charakterystyczne jest dla niej to, że dominującym wzo‑
rem dla jej członków jest zachowanie rówieśników. W świecie współczesnym, gdy 
kontakty, przemiany i liczne nowe doświadczenia są coraz częstsze, jednostka ma 
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poczucie życia w stale zmieniającym się świecie. Świat ten charakteryzuje przede 
wszystkim zgoda na istnienie rozłamu międzypokoleniowego i oczekiwanie, że każ‑
de nowe pokolenie będzie żyć w nowym świecie technologicznym. Młodzi ludzie 
sami muszą w nim stworzyć własne style zachowania, bazując jedynie na własnym 
doświadczeniu. Jednak starsze pokolenia nadal określają formy i granice, w których 
kofiguracja kulturowa może wystąpić w zachowaniu młodych.

Kultura prefiguratywna jest to typ kultury charakteryzujący się tym, że osoby 
starsze mogą i muszą uczyć się od młodszych pokoleń. Stanowi kulturę przyszłości, 
w której pojawia się społeczność obejmująca cały świat, połączona wspólną wiedzą 
i wspólnym zagrożeniem. Jej symptomy występują już obecnie, a wśród nich można 
zauważyć tendencję młodzieży do uczenia się od rówieśników, jak również wywiera‑
nia wpływu na życie starszych. Najstarsze pokolenie musi żyć w świecie, którego nie 
zna i w dużej mierze nie rozumie, a mimo wszystko musi umieć sobie w nim radzić, 
korzystając z dotychczasowej wiedzy. Mead dostrzega takie zjawiska, jak wynalezie‑
nie komputera, rozbicie atomu, przyśpieszenie wzrostu demograficznego, ekspan‑
sję w kosmos, jako czynniki powodujące pojawienie się nagłej i nieprzezwyciężonej 
luki międzypokoleniowej. Ta luka to wyzwanie dla pedagogów, aby wspomagać po‑
zytywne przemiany w społeczeństwie i działać na rzecz rodziny – ze szczególnym 
uwzględnieniem transmisji międzykulturowej.

M. Mead (2000: 133), kończąc swoje rozważania na temat zmian dokonujących się 
w otaczającym świecie, formułuje wniosek mający na celu mobilizowanie wszyst‑
kich czytelników, aby już teraz myśleli o przyszłości. Musimy umiejscowić przyszłość 
w istniejącej już społeczności mężczyzn, kobiet i dzieci. Musimy otoczyć ją opieką, 
staraniem i troską. Wymaga ona tego już teraz i jeśli dziś się o nią nie zatroszczymy, 
nie zdążymy na czas, bo chwila teraźniejsza minie, a jak mówią młodzi: „Przyszłość 
jest już teraz”.

Warunkiem adekwatności owej przyszłości jest jej kontakt z doświadczeniem „dnia 
minionego”, które może przekazać starsze pokolenie – młodszemu w procesie socja‑
lizacji. Jak zauważa L. Dyczewski (2003: 127), starsze pokolenia, przekazując młodym 
przeszłość, kształtują w nich jednocześnie przyszłość, a ich życiu nadają cechy kontynu‑
acji i stabilności, które są nieodzowne do zachowania odrębności i tożsamości kultury 
regionu, społeczeństwa i całego narodu. Dziadkowie są pewnego rodzaju pomostem 
pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. To oni przekazują wiedzę o historii rodzi‑
ny, uroczystościach rodzinnych i narodowych, tradycji, ale również i o smutnych 
wydarzeniach. Stają się oni strażnikami transmisji kulturowej, gdyż to właśnie nie‑
jednokrotnie dzięki nim kształtuje się tożsamość kulturowa młodego pokolenia.

Kształtowanie osobowości młodego pokolenia

Zagadnienie kształtowania osobowości człowieka jest niezwykle rozległe i ze wzglę‑
du na swoją wieloaspektowość dotyczy różnych nauk społecznych. W procesie tym 
należy zwrócić szczególną uwagę na funkcję „znaczących innych” dla tworzenia 
się tożsamości kulturowej jednostki. W trakcie socjalizacji pierwotnej to najbliższe 
otoczenie społeczne transmituje na poziom jednostki ważne kryteria zróżnicowania 
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społecznego. Jak stwierdzają Berger i Luckman (1983: 206), dziecko przejmuje role 
i postawy znaczących innych, czyli internalizuje je i czyni je swoimi. Dzięki tej iden‑
tyfikacji ze znaczącymi innymi dziecko staje się zdolne do identyfikacji samego siebie, 
do uzyskania subiektywnie spójnej i akceptowanej tożsamości. Na ten aspekt zwraca 
również uwagę J. Nikitorowicz (2005: 60), który stwierdza, że tożsamość jednostki 
kształtuje się w konkretnej grupie pod wpływem konkretnej kultury. W tym ujęciu 
człowiek tworzy obraz samego siebie poprzez sięgnięcie do innych uczestników in‑
terakcji, dokonanie wśród nich wyboru i ustanowienie rangi osób, które są dla nie‑
go ważne i mogą stanowić ważny element dalszego procesu socjalizacji, a także po‑
przez odnalezienie własnego dziedzictwa kulturowego. W tej perspektywie ujmuje 
to również Z. Zaborowski (2001: 282), który pisze na każdym kroku spotykamy ludzi, 
współpracujemy z nimi, funkcjonujemy w grupach, społecznościach. (…) Korzeniem 
człowieka jest drugi człowiek, spotkanie głębsze z niektórymi ludźmi kształtuje na‑
szą osobowość i tożsamość.

Istotnym elementem kształtowania się tożsamości kulturowej jest właśnie pro‑
ces socjalizacji jednostki, w trakcie którego zostaje jej przekazana określona wiedza 
społeczna. Jak stwierdza H. Świda‑Ziemba (2003: 26), nawiązując do Bergera i Lu‑
ckmanna, wiedza społeczna to obraz świata, w którym immanentnie zawarte jest 
wartościowanie. Taki obraz świata jest przez starsze pokolenia przekazywany poko‑
leniom następnym, co ma zapewnić ciągłość społeczno‑kulturową. Jeśli socjalizacja 
okazuje się „pomyślna”, to przyswojone pojęcia stanowią potem soczewkę, przez któ‑
rą socjalizowani postrzegają bieżące wydarzenia. Przekazywany światopogląd jawi 
się dzieciom jako obiektywny. Kategorie abstrakcyjno‑ocenne traktowane są przez 
dzieci tak samo jak obiektywno‑rzeczowe, jak np. nazwy przedmiotów, są orienta‑
cyjnymi drogowskazami w percepcji otaczającej rzeczywistości.

W procesie socjalizacji, tak ważnym dla budowania adekwatnej do potrzeb i wa‑
runków przyszłości, to właśnie rodzina staje się ważną grupą odniesienia. Odgrywa 
w pewnym sensie rolę odźwiernego do świata kultury poprzez przekazywanie mło‑
demu pokoleniu wartości, norm i wzorów zachowań, a także rodzinnej historii, zwy‑
czajów i obyczajów. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie w rodzinie występuje żywa 
więź międzyosobowa, która pozwala na wzajemne komunikowanie się jej członków.

Kulturotwórcza rola rodziny

Kulturotwórczą rolę rodziny analizował L. Dyczewski (2003: 39–47), który uznał, 
iż może się ona realizować w różnych formach i na różne sposoby. Pomimo zmian 
zachodzących w rodzinie nadal odgrywa ona najważniejszą rolę w kształtowaniu 
osobowości młodego pokolenia i włącza je w kulturę narodową, ogólnospołeczną 
i kulturową. W ten sposób zapewnia ona kontynuację dziedzictwa kulturowego, 
zapewniając społeczeństwu kontynuację jego kultury. Autor przedstawił również 
analizę uwarunkowań sprzyjających tworzeniu i przekazywaniu kultury przez ro‑
dzinę oraz dokonał ich podziału ze względu na następujące kryteria: wewnętrzna 
atmosfera rodziny; trwałość i stabilność życia rodzinnego; proporcjonalny udział 
w całości życia rodzinnego obojga małżonków i pokoleń; więź z rodzinami pocho‑
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dzenia, z krewnymi i rodzinami zaprzyjaźnionymi; odpowiedni poziom warunków 
mieszkaniowo‑bytowych; umiejętność świętowania i twórczego wykorzystywania 
czasu wolnego oraz otwartość na wartości duchowe i nadprzyrodzone. Wszystkie 
z wymienionych powyżej uwarunkowań zdaniem autora są tak samo ważne, więc 
powinny one występować łącznie, aby rodzina mogła w optymalny sposób pełnić 
swoją kulturotwórczą rolę.

Omawiając kulturotwórczą rolę rodziny, na którą wpływ mają jej najstarsi człon‑
kowie, należy zauważyć, iż przemiany cywilizacyjne i kulturowe sprawiają, że – z jed‑
nej strony – coraz później dorośli wchodzą w starość, widzianą choćby przez pryzmat 
konwencji społecznej, z drugiej zaś – wydaje się, że starość już nie zawsze niesie ze 
sobą, tak jak kiedyś, przydatne młodym wiedzę, doświadczenie, wartości, czy choć‑
by tylko zwyczaje i obyczaje, które trzeba zachować dla podtrzymania tożsamości 
osobistej, rodzinnej i narodowej – dziś z powodzeniem robią to media. Powolny za‑
nik rodzin wielopokoleniowych, których ostoją jest już tylko wieś, sprawia, że coraz 
częściej rwie się naturalna nić międzypokoleniowego przekazu wartości. Kolejnym 
czynnikiem potęgującym to zjawisko jest szybki rozwój techniki i tempo życia, które 
nie sprzyjają docenianiu doświadczeń zdobytych z wiekiem. W czasach kultu mło‑
dości, starość odsuwana jest na dalszy plan, traktuje się ludzi zaliczających się do 
tej kategorii wieku jako kłopotliwych i zbędnych. Jednak starsze pokolenie pragnie 
uczestniczyć w życiu młodych poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem. W ten 
sposób chce ocalić od zapomnienia zdarzenia, które nieuchronnie odchodzą w prze‑
szłość. W dzisiejszych czasach ludzie starzy stają się nie tylko świadkami przeszło‑
ści, ale przede wszystkim stanowią swoisty pomost pomiędzy dawnymi a współ‑
czesnymi czasami. Są to pragnienia zrozumiałe i słuszne, dlatego należy pamiętać, 
że piękne i mądre życie nie wymaga wyższego wykształcenia, szerokich horyzontów 
i wielkich czynów, ale wymaga zasad moralnych, dobrej woli i uczciwej pracy. Nawet 
najskromniejszy człowiek może i powinien się na to zdobyć, a wtedy starość jego bę‑
dzie bogata w dobre plony – szacunek ludzi i zadowolenie z życia (Wiśniewska‑Rosz‑
kowska 1996: 294).

W podobny sposób postrzega starość J. Tomiło (2006: 209), pisząc, że ludzie starsi, 
dzięki doświadczeniu i życiowej wiedzy, są nie tylko strażnikami tradycji, choćby tyl‑
ko świątecznej, lecz także źródłem nieprzemijających wartości – i tych zwykłych, co‑
dziennych, takich jak miłość, cierpliwość, życzliwość, dobroć, i tych patetycznych, jak 
patriotyzm, honor, godność, odwaga. Postrzeganie starości w ten sposób staje się tym 
bardziej ważne w czasach wciąż wydłużającej się przeciętnej długości życia ludzkie‑
go, w których rodzina jest miejscem, gdzie pomiędzy pokoleniami zachodzi dialog 
sprzyjający przekazywaniu dziedzictwa kulturowego danej społeczności. Proces ten 
może się dokonywać tylko przy współudziale ludzi starych dlatego, że osoby te dys‑
ponują ogromnym kapitałem społecznym (Staręga‑Piasek 2006: 134). Do jego głów‑
nych atrybutów zalicza się przede wszystkim: długą perspektywę oglądu rzeczywi‑
stości; emocjonalny dystans do rzeczywistości; stabilną, a więc trudną do zmiany 
pozycję społeczną; autoświadomość własnych potrzeb i sposobów najskuteczniej‑
szego ich zaspokajania; wieloletnią weryfikację i internalizację wartości, wokół któ‑
rych kształtuje się życie społeczne. Wartości te powinny ujawniać się już w procesie 
wzajemnej komunikacji. W procesie tym, język staje się nie tylko narzędziem słu‑
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żącym do porozumiewania się, ale także systemem symboli, zawierających w sobie 
określone znaczenia, niejednokrotnie zrozumiałe tylko dla członków danej kultury. 
Na ten aspekt zwraca uwagę E. Sapir (1978: 89), stwierdzając, że język jest symbolicz‑
nym przewodnikiem po kulturze. Szczególną rolę odgrywa on w grupach etnicznych, 
gdyż jest jednym z najważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego. To dzięki 
niemu jednostka kształtuje własny światopogląd językowy i tożsamość kulturową.

Ważny jest jednak nie tylko język – wartości, normy, tradycje, zwyczaje i obyczaje 
są równie ważnym elementem kultury danej społeczności. To, jak będzie wyglądać 
w przyszłości życie młodych ludzi, jest uwarunkowane głównie tym, jaka wiedza na 
ten temat zostanie przez nich przyswojona czy zinternalizowana. Zależy to w du‑
żej mierze od wychowania w rodzinie, która jest pierwszym źródłem informacji na 
temat tego, jak powinno wyglądać „dobre życie”. Poprzez obserwację życia rodzin‑
nego i wyborów dokonywanych przez poszczególnych członków rodziny, jako osób 
znaczących, dzieci naśladują te zachowania, a to stanowi podstawę do zachowania 
ciągłości rodzinnego dziedzictwa kulturowego. W tym kontekście szczególnie waż‑
na staje się rola kultury, która modeluje rodzaj dokonywanych sądów przez człon‑
ków danej grupy.

Należy podkreślić również fakt, iż obecność starszych osób w życiu rodziny polskiej 
poprzez przekaz polskiej kultury, języka, tradycji, była szczególnie istotna w okre‑
sach utraty państwowości i zagrożenia kulturowej tożsamości Polaków. Dzięki cią‑
głym kontaktom, najstarsze pokolenia w istotny sposób wpływały na kształtowanie 
systemu wartości młodzieży. Czy dzieje się tak aż po dzień dzisiejszy? Sondaż CBOS 
(2001: 5), przeprowadzony na przełomie wieków, wykazał, iż ponad połowa Polaków 
(59%) zawdzięcza coś swoim dziadkom i babciom. Wśród najczęściej pojawiających 
się dopowiedzi należy wskazać zasady moralne, wiarę religijną, poczucie bycia ko‑
chanym, znajomość dziejów rodziny i wydarzeń historycznych, miłość do ojczyzny, 
a także cnoty, takie jak np.: obowiązkowość czy pracowitość, opiekę i wychowanie 
oraz pewne umiejętności praktyczne. Zważywszy na dużą częstotliwość wyszcze‑
gólniania tych kwestii przez ludzi młodych, może to świadczyć o dużym zaanga‑
żowaniu obecnego starszego pokolenia w wychowanie wnuków. Osobom starszym 
wielką satysfakcję przynosi spełnienie się w roli dziadków. W znacznym stopniu jest 
to związane z podnoszącym prestiż elementem życia, gdyż w tej roli osoby starsze 
spostrzegane są jako potrzebne dla wnuków, służące im pomocą, opieką i dobrą radą 
(Kielar‑Turska 2000: 285–332).

Jak zauważył A. Giddens (2004), w związku z faktem, że ludzie starzy współcześ‑
nie pozostają w niewspółmiernie dłuższym kontakcie z pokoleniem ludzi młodych, 
aniżeli miało to miejsce w przeszłości, jeszcze większego znaczenia nabiera rola 
dziadków w przekazie transmisji kulturowej. Dlatego też tak ważna staje się potrze‑
ba budowania dialogu pomiędzy pokoleniami. Relacje międzypokoleniowe powinny 
opierać się przede wszystkim na przekazywaniu ideologii życiowej przez pokolenie 
zstępujące pokoleniu wstępującemu gwarantując zapewnienie ciągłości kulturowej 
oraz wspomagając proces kształtowania się tożsamości ludzi młodych.

Człowiek w starszym wieku pełni ważną rolę integracyjną w życiu swojej rodzi‑
ny. To dzięki jego obecności poprzez przekazywanie wzorów wyniesionych z włas‑
nych lat młodości kształtuje się osobowość młodego pokolenia. Przykład, jaki daje 
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on wnukom, staje się podstawą formowania przyszłych pokoleń, które powinno dys‑
ponować przede wszystkim wartościami w dziedzinie moralnej i duchowej, których 
coraz bardziej brakuje we współczesnym świecie. Młody człowiek żyjący w obecnych 
czasach potrzebuje innego systemu wartości niż ten ogólnie preferowany. Taką szan‑
sę daje wnukom życie w dobrym kontakcie z dziadkami, którzy najbardziej cenią 
sobie wartości związane z godnością osoby ludzkiej, odpowiedzialnością, tolerancją 
miłością do bliźniego, sprawiedliwością oraz uczciwością. Szczególna rola wartości 
życia rodzinnego w kontekście przekazu kulturowego podkreślana jest w badaniach 
J. Halickiego (2010), M. Halickiej (2004), P. Szukalskiego (2002).

W procesie tym bardzo ważny i cenny staje się dialog między pokoleniami, gdyż 
zapewnia ciągłość kulturową, daje poczucie bezpieczeństwa, bliskości, a jednocześ‑
nie sprawia, że wszystkie osoby zaangażowane w niego czują się spełnione.

Opis badań

Projekt badawczy, częściowo wykorzystany w niniejszym artykule, powstał z ini‑
cjatywy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, i był realizowany w ramach 
projektu badawczego KBN nr 1 H02F 007 16 zatwierdzonego do realizacji w latach 
1999–2001. Zakładał przeprowadzenie rozmów z jednakowo licznymi stuosobowymi 
grupami starszych wiekiem (powyżej 65. roku życia) mieszkańców wybranych gmin 
wiejskich, różniących się pod względem etnicznym i obyczajowym. Zgodnie z za‑
łożeniami projektu na terenie województwa podlaskiego celowo wybrano 3 gminy, 
które są przedmiotem rozważań w niniejszym artykule: gminę Dziadkowice (wsie: 
Hornowo, Osmola, Smolugi, Zaminowo i Dołubowo), gminę Narew (wsie: Łosinka, 
Krzywiec, Trześcianka, Tyniewicze Duże i Soce), i gminę Puńsk (wsie: Szlinokiemie, 
Widugiery, Wojtokiemie i Żwikiele), w których łącznie zostało zbadanych 300 osób.

Druga część badań była realizowana w ramach projektu badawczego KBN nr N 
N106 1995 33, realizowanego w latach 2007–2009 zatytułowanego „Zróżnicowanie 
etniczne a zadowolenie z życia osób w wieku emerytalnym ze wsi – rola wychowaw‑
cza jako element satysfakcji życiowej”. Stanowiła ona dopełnienie zebranych do‑
tychczas informacji dotyczących zadowolenia z życia osób w wieku emerytalnym, 
zamieszkujących trzy zróżnicowane pod względem etnicznym środowiska wiejskie 
na terenie województwa podlaskiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę 
wychowawczą tych osób wobec młodszych pokoleń. Zgodnie z badaniami panelo‑
wymi, osobami badanymi byli ci sami ludzie, którzy brali udział w I etapie badań, 
z wyjątkiem osób, które na przestrzeni tych kilku lat dzielących dwa okresy badaw‑
cze zmarły, lub zmieniły miejsce zamieszkania. Dlatego też liczba respondentów w II 
etapie badań ankietowych zmniejszyła się do 74 w gminie Dziadkowice, 80 w gmi‑
nie Narew i 77 w gminie Puńsk.

Badania jakościowe realizowane były metodą wywiadu niestandaryzowanego, na 
celowo dobranej próbie osób wyselekcjonowanych z badań ilościowych. W trakcie 
przeprowadzania wywiadu z respondentami oprócz pytań sprawdzających i uzu‑
pełniających informacje zawarte w kwestionariuszu ankiety dotyczące głównych 
przyczyn zadowolenia z życia, szczególnie interesowały mnie takie zagadnienia, jak: 
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kontakty i relacje z wnukami, stosunek do wnucząt, wpływ, jaki ma osoba badana 
(lub jaki chciałaby mieć) na zachowanie i wychowanie wnuków, przekaz kulturo‑
wy między pokoleniami, rodzaj wiedzy i umiejętności przekazywanych wnukom. 
Międzypokoleniowy przekaz kulturowy, stanowiący temat niniejszego artykułu, był 
jednym z ważnych – z punktu widzenia – pedagogicznego zagadnień dotyczących 
relacji osób starszych z młodszymi członkami rodziny, roli wychowawczej, jaką od‑
grywają oni w ich życiu, a także wpływu na podejmowane przez nich decyzje.

Charakterystyka badanych

Większość badanych w trzech środowiskach stanowiły kobiety (54,7% w 2000 r. 
i 55,4% w 2008 r.).

W wyborze środowisk do badań ważne było zróżnicowanie etniczne, które po‑
twierdzone zostało deklaracją dotyczącą przynależności narodowej respondentów, 
a także informacją na temat używanego na co dzień języka. Z otrzymanych danych 
wynika, że gminę Dziadkowice zamieszkują Polacy, katolicy, którzy w większości 
są potomkami szlachty zaściankowej. Mieszkańcy gminy Puńsk deklarują, że czu‑
ją się Litwinami i silnie podkreślają swoją odrębność narodową. Natomiast respon‑
denci z gminy Narew są niemal w 100% wyznania prawosławnego i samookreślają 
się narodowościowo jako Białorusini (ponad 55%) lub Polacy wyznania prawosław‑
nego (ponad 35%).

W prezentowanych wynikach badań narracje w tekście będą sygnowane za po‑
mocą następujących symboli: płeć (k/m), wiek, miejsce zamieszkania (P – Puńsk, 
D – Dziadkowice, N – Narew).

Życie rodzinne i funkcjonowanie gospodarstwa domowego

Na podstawie analizy literatury można stwierdzić, że rodzina polska już od dawna 
przeżywa kryzys związany z przemianami, jakie zachodzą w naszym kraju od po‑
czątku lat 1990. Transformacja ustrojowa odcisnęła swoje piętno na całym społe‑
czeństwie, w szczególności zaś rodzinie, a to przecież środowisko rodzinne dostarcza 
osobom starszym wsparcia w różnych wymiarach ich życia. Miejsce człowieka star‑
szego w rodzinie i społeczeństwie określiła pionierska praca J. Piotrowskiego (1973), 
która odzwierciedla sytuację lat 1960. Wydaje się jednak, że niezwykle intensywne 
przemiany społeczne i demograficzne, które były udziałem lat 1970. i początku lat 
1980., zmieniły sytuację człowieka starszego – i to, biorąc różne aspekty pod uwagę, 
w sensie zarówno pozytywnym, jak negatywnym. Nie ulega bowiem wątpliwości, 
że mimo wielu jeszcze niedostatków, szeroko rozbudowany system świadczeń eme‑
rytalnych i rentowych poprawił pod koniec lat 1970. warunki materialne ludności 
starszej, lecz równocześnie zaspokojenie potrzeb opiekuńczych, prestiżowych i in‑
nych uległo relatywnemu pogorszeniu.

Współczesna rodzina wiejska bardzo zmieniła się w ciągu ostatnich kilkudziesię‑
ciu lat; coraz wyraźniej odchodzi ona od modelu rodziny dużej (trójpokoleniowej) 
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w kierunku rodziny małej (dwupokoleniowej), co jest spowodowane migracją ludzi 
młodych ze wsi do miasta i małym przyrostem naturalnym.

Warto więc w tym momencie się zastanowić nad wpływem relacji panujących w ro‑
dzinie na zadowolenie z życia osób w wieku emerytalnym ze środowisk wiejskich.

Analiza badań wykazała, że miejsce zamieszkania, a w związku z tym i zróżni‑
cowanie etniczne, pozostaje w silnym związku z oceną relacji panujących w rodzi‑
nie. W I i II etapie badań zdecydowana większość badanych w gminie Dziadkowice 
i Narew była zadowolona z relacji panujących w ich rodzinach. Świadczą o tym bar‑
dzo wysokie odsetki pozytywnych odpowiedzi – w pierwszej z wymienionych gmin 
bardzo zadowolonych i zadowolonych było 88%, natomiast w drugiej 82%, przy ni‑
skiej stosunkowo grupie osób nieusatysfakcjonowanych sytuacją rodzinną. Jedynie 
w gminie Puńsk w I etapie badań odsetek badanych zadowolonych wynosił tylko 
44% i był nieco niższy od odsetka osób wyrażających niezdecydowane opinie na ten 
temat. W 2008 r. sytuacja ta uległa nieznacznej poprawie, gdyż w odpowiedzi na to 
pytanie uzyskano taką samą liczbę opinii dotyczących zadowolenia i postawy nie‑
zdecydowanej, która oscylowała na poziomie 46,6% (rys. 1 i 2).
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Rysunek 1. Miejsce zamieszkania a ocena relacji panujących w rodzinie w 2000 r.

Źródło: obliczenia własne: χ² = 74,55785; df = 4; p < 0,00000001

Wyniki pokazują natomiast, że zadowolenie ze stosunków rodzinnych uzależ‑
nione było od stanu cywilnego (p < 0,0001) oraz od osób, z którymi mieszkał re‑
spondent (p < 0,001).

Charakter relacji rodzinnych osób starych określa wiele czynników. Jednym 
z nich jest pozycja, jaką zajmują oni w rodzinie, która wyrażana jest przede wszyst‑
kim przez przypisywanie roli głowy rodziny oraz zasięganie opinii i ich wpływ na 
podejmowanie ważnych decyzji.

Analizując stwierdzenie dotyczące przypisywania poszczególnym osobom roli 
głowy rodziny należy podkreślić patriarchalny punkt widzenia mężczyzn. W gmi‑



96 | Joanna Borowik

nie Dziadkowice i Narew w dwóch okresach badawczych zauważa się przeważający 
odsetek badanych mężczyzn, którzy sami uważają siebie za głowę rodziny. Jedynie 
w gminie Puńsk ponad 50% mężczyzn w dwóch okresach badawczych wskazało w tej 
roli syna. Sytuacja ta przedstawia się inaczej w przypadku kobiet: w 2000 r. na sie‑
bie jako głowę rodziny wskazuje od 4% mieszkanek gminy Puńsk do 36% w gminie 
Narew, a w 2008 r. nadal najniższy odsetek takich odpowiedzi występuje w gminie 
Puńsk natomiast w gminie Narew jest najwyższy. Wynika to zapewne ze wspomnia‑
nego wyżej samotnego zamieszkiwania, jak również dużego odsetka wdowieństwa.
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Rysunek 2. Miejsce zamieszkania a ocena relacji panujących w rodzinie w 2008 r.

Źródło: obliczenia własne: χ² = 59,94922; df = 4; p < 0,0000001

W ciągu badanych ośmiu lat pozycja człowieka starego w rodzinie wyrażająca 
się prośbą o wyrażenie opinii w ważnych sprawach rodzinnych uległa nieznacz‑
nej poprawie we wszystkich badanych środowiskach. Należy zwrócić uwagę, iż 
najwyższy odsetek odpowiedzi świadczących o dużej częstotliwości zasięgania 
porad od osób starszych wystąpił w gminie Narew (w 2000 r. odsetek ten wynosił 
43%, a w roku 2008 50%). Wśród badanych dwóch pozostałych środowisk w 2000 r. 
przeważało przekonanie o rzadkim lub bardzo rzadkim pytaniu ich o radę przez 
osoby z młodszego pokolenia. Jednak sytuacja ta uległa poprawie na przestrzeni 
lat w gminie Dziadkowice, w której w drugim etapie badań większość responden‑
tów (47%) uważało, że są oni „zawsze lub często” pytani o radę. Pozytywną opinię 
w tej kwestii dużo częściej wyrażają mężczyźni, których ponad połowa twierdzi, 
że są często pytani o radę, ale przekonanie takie dotyczy również około 35% ba‑
danych kobiet. Odsetek osób nigdy nie pytanych o radę w przypadku I etapu ba‑
dań wynosił od 9% w gminie Puńsk do 15% w gminie Dziadkowice, a w 2008 r. od 
8% w gminie Puńsk do 13% w gminie Dziadkowice. Zdecydowanie częściej pyta‑
ne o radę są osoby posiadające żyjącego współmałżonka w porównaniu do osób 
owdowiałych lub niezamężnych.
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Uzyskane wyniki dotyczące częstotliwości pytania osób w wieku emerytalnym 
o radę w przypadku badanych środowisk pokrywały się z odsetkiem osób deklaru‑
jących, że mają oni duży wpływ na podejmowanie ważnych decyzji rodzinnych.

Wyniki pokazują natomiast, że poziom wykształcenia i aktualne posiadanie go‑
spodarstwa rolnego nie ma większego wpływu na podejmowanie ważnych decyzji 
rodzinnych przy współudziale osób starszych. Zarówno osoby z wykształceniem nie‑
pełnym podstawowym, podstawowym i ponadpodstawowym, a także obecni, jak i byli 
właściciele gospodarstwa rolnego mają podobny wpływ na podejmowanie decyzji.

Przedmiotem mojego zainteresowania była również częstotliwość spotykania 
się osób w wieku emerytalnym z innymi członkami rodziny. Z deklaracji badanych 
wynika, że ich spotkania z wnukami lub dorosłymi dziećmi, które mają już własny 
dom, odbywają się kilka razy w miesiącu Do wyjątków należą respondenci, którzy 
z członkami najbliższej rodziny utrzymują jedynie sporadyczne kontakty lub w ogó‑
le się z nimi nie spotykają (w gminie Narew taka sytuacja występuje najczęściej i ma 
miejsce w przypadku 5% kobiet i 7% mężczyzn). Z porównania deklarowanej często‑
ści zapraszania na uroczystości w latach 2000 i 2008 wynika, że opisany układ więzi 
rodzinnych się nie zmienił. Nadal najczęściej pojawiającą się odpowiedzią jest ta do‑
tycząca spotkań kilka razy w roku. W porównaniu z danymi sprzed ośmiu lat mini‑
malnie wzrosła częstość spotkań w kategorii „co najmniej raz w miesiącu”. O inten‑
sywności osobistych kontaktów w rodzinie w znacznej mierze decydują oczywiście 
odległości dzielące miejsca zamieszkania jej członków. W rodzinach, których przed‑
stawiciele mieszkają razem lub stosunkowo blisko siebie, jak ma to miejsce w gminie 
Dziadkowice i Puńsk, spotkania są częstsze niż w rodzinach, w których odległość 
zamieszkiwania jest większa, jak na przykład w gminie Narew.

Okazje do spotkań z rodziną to dla badanych przede wszystkim ważne i uroczyste 
wydarzenia. W gronie rodzinnym często obchodzone jest Boże Narodzenie, dlatego też 
pytanie dotyczące osób, z którymi badany spędził ostatnią wigilię pojawiło się w an‑
kiecie. Większość respondentów spędza ją najczęściej u siebie w towarzystwie własnych 
dzieci i wnuków. Szczególnie silnie tendencja ta zarysowuje się w gminie Narew. W tra‑
dycji prawosławnej wigilia Bożego Narodzenia, podobnie jak święta Wielkanocne, mają 
charakter najbardziej rodzinnych, domowych i serdecznych. Od niepamiętnych czasów 
uczta wigilijna miała najistotniejsze znaczenie. Do dziś bierze w niej udział cała rodzina, 
a powszechnie znanym zwyczajem jest pozostawianie wolnego miejsca przy stole dla nie‑
spodziewanego gościa bądź zmarłych. Przed przystąpieniem do spożywania wieczerzy 
wszyscy obecni dzielą się „prosforą”, a pierwszą jedzoną potrawą jest kutia.

Obecność starszych osób w życiu rodziny jest niezwykle istotna ze względu na 
przekaz kultury, języka oraz tradycji.

Badanym zadawano pytania dotyczące zachowania się w ich rodzinach i wsiach 
obrzędów i obyczajów regionalnych. Należy pamiętać, że ludzie starzy poza wiedzą 
życiową i doświadczeniem przyczyniają się również do kontynuowania tradycji kul‑
turowej, do poznania przez młode pokolenie swojej historii, przeszłości i korzeni, 
które stanowią o tożsamości narodowej, etnicznej lub regionalnej i pozwalają two‑
rzyć przyszłość na fundamencie niepowtarzalnych dokonań poprzednich generacji. 
Zdaniem badanych najliczniej przetrwały obrzędy religijne i świąteczne, na które 
wskazywało ponad 60% respondentów w gminie Dziadkowice i Narew, a co trzecia 
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osoba w gminie Puńsk. Natomiast na obrzędy weselne i pogrzebowe wskazywała 
ponad połowa badanych w gminie Narew, oraz od 34% do 45% mieszkańców gminy 
Dziadkowice. W gminie Dziadkowice co piąty badany wskazywał również na prze‑
trwanie obrzędów związanych z uprawą pól (tab. 1 i 2).

Tabela 1. Miejsce zamieszkania a przetrwanie w rodzinie i wsi obrzędów 2000

Które z niżej wymienionych obrzędów 
przetrwały w P. rodzinie lub wsi?

Gmina

Dziadkowice Narew Puńsk Ogółem

N % N % N % N %
Obrzędy religijne 62 62,0 62 62,0 38 38,0 162 162,0
Obrzędy świąteczne 62 62,0 63 63,0 39 39,0 164 164,0
Obrzędy przy uprawie pól 19 19,0 1 1,0 — — 20 20,0
Obrzędy weselne 34 34,0 51 51,0 4 4,0 89 89,0
Obrzędy pogrzebowe 45 45,0 57 57,0 3 3,0 105 105,0
Żadne 36 36,0 35 35,0 53 53,0 124 124,0

Źródło: badania własne.

Tabela 2. Miejsce zamieszkania a przetrwanie w rodzinie i wsi obrzędów 2008

Które z niżej wymienionych obrzędów 
przetrwały w P. rodzinie lub wsi?

Gmina

Dziadkowice Narew Puńsk Ogółem

N % N % N % N %
Obrzędy religijne 60 60,0 62 62,0 38 38,0 160 160,0
Obrzędy świąteczne 58 58,0 60 63,0 32 39,0 150 150,0
Obrzędy przy uprawie pól 10 19,0 1 1,0 — — 11 11,0
Obrzędy weselne 30 34,0 45 51,0 3 4,0 78 78,0
Obrzędy pogrzebowe 40 45,0 45 57,0 3 3,0 88 88,0
Żadne 25 36,0 30 35,0 47 53,0 102 102,0

Źródło: badania własne. 

Mówiąc o trwałości dziedzictwa kulturowego, nie sposób pominąć kwestii kul‑
tywowania języka narodowego. Dlatego też w badaniach interesowano się, jaka jest 
deklarowana sytuacja językowa mieszkańców poszczególnych środowisk. Respon‑
dentom zadano pytanie, jakim językiem posługują się oni we własnym domu, w roz‑
mowie z sąsiadami, w miejscowym sklepie i lokalnym urzędzie. W gminie Dziadko‑
wice mieszkańcy używają wyłącznie języka polskiego. Podobna sytuacja ma miejsce 
w przypadku języka litewskiego w gminie Puńsk, którego w domu i w kontaktach 
sąsiedzkich używa 100% respondentów. Jednak odsetek ten zmniejsza się do ok. 90% 
w odniesieniu do rozmów prowadzonych w miejscowym sklepie lub lokalnym urzę‑
dzie. W prawosławnej gminie Narew 93% badanych porozumiewa się w domu oraz 
z sąsiadami miejscową gwarą wschodnią, 90% używa jej również podczas rozmów 
w miejscowym sklepie, a 57% stosuje ją w lokalnym urzędzie.
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Przekaz kulturowy między pokoleniami

Dziadkowie rozszerzają świat o przeszłość, kształtując w ten sposób osobisty sto‑
sunek młodego pokolenia do historii. To oni pamiętają nawet najdrobniejsze fak‑
ty z przeszłości, o których rodzice nie pamiętają, bo jeszcze nie było ich na świecie. 
Tylko oni znali rodziców, gdy jeszcze byli mali, i to oni widzieli świat inny niż jest 
teraz. Dzięki takim opowieściom starsi osadzają młode pokolenie w przeszłości 
i własnym regionie.

Wyniki badań świadczą o tym, że około 50% wnuków w 2000 r. i około 40% 
w 2008 r. w gminie Dziadkowice i Narew chętnie bierze udział w realizowaniu re‑
gionalnych obyczajów i obrzędów. Jedynie w gminie Puńsk odsetek takich odpowie‑
dzi przyjął wartość odpowiednio 32% i 25% i był nieco wyższy od ilości twierdzeń 
dotyczących braku udziału w tego rodzaju działaniach (24%, 20%) (tab. 3 i 4).

Tabela 3. Miejsce zamieszkania a opinia badanych na temat udziału wnuków 
w realizacji regionalnych obyczajów i obrzędów w 2000 r.

Czy pokolenie Pańskich dzieci i wnuków 
chętnie bierze udział w realizowaniu 
regionalnych obyczajów i obrzędów?

Gmina

Dziadkowice Narew Puńsk Ogółem

N % N % N % N %
Tak, chętnie 49 49,0 50 50,0 32 32,0 131 43,7
Tak, ale niezbyt chętnie 5 5,0 4 4,0 17 17,0 26 8,7
Tylko przy specjalnych okazjach 8 8,0 10 10,0 27 27,0 45 15,0
Nie bierze udziału 38 38,0 36 36,0 24 24,0 98 32,6
Razem 100 100,0 100 100,0 100 100,0 300 100,0

Źródło: badania własne.

Tabela 4. Miejsce zamieszkania a opinia badanych na temat udziału wnuków 
w realizacji regionalnych obyczajów i obrzędów w 2008 r.

Czy pokolenie Pańskich dzieci i wnuków 
chętnie bierze udział w realizowaniu 
regionalnych obyczajów i obrzędów?

Gmina

Dziadkowice Narew Puńsk Ogółem

N % N % N % N %

Tak, chętnie 40 54,1 44 55,0 25 32,5 109 47,2

Tak, ale niezbyt chętnie 2 2,7 1 1,25 11 14,3 14 6,1
Tylko przy specjalnych okazjach 4 5,4 5 6,25 21 27,3 30 12,9
Nie bierze udziału 28 37,8 30 37,5 20 25,9 78 33,8
Razem 74 100,0 80 100,0 77 100,0 231 100,0

Źródło: badania własne.

Przekaz dziedzictwa kulturowego w badanych środowiskach ma miejsce najczęściej 
w okresie świąt bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Obrzędowość tych dorocznych 
uroczystości pozwala zdaniem osób starych wzmacniać międzypokoleniowe więzi i kon‑
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takty z wnukami. Związki emocjonalne w rodzinie są wzmacniane poprzez wspólne 
świętowanie, podczas którego dziadkowie przekazują młodszemu pokoleniu zwyczaje 
i obrzędy kultywowane w rodzinie. Jest to naturalna potrzeba podkreślania ważnych 
wydarzeń w życiu rodziny: bardzo się cieszę, gdy wnukowie z takim zaciekawieniem 
słuchają opowieści mojego życia (m, 77, N), serce się raduje, gdy młodzi chcą poznawać 
zwyczaje i obrzędy naszego narodu (k, 76, P). Dzieci bardzo silnie przeżywają takie 
momenty i na całe życie zapamiętają chwile, w których skupiła się na nich życzliwość 
wszystkich domowników: wnuki już dorosłe, ale do dnia dzisiejszego wspominają te 
opowieści przy choince (k, 84, D), wnuki już dorosłe, ale do dnia dzisiejszego pamiętają 
wszystko, czego ich nauczyliśmy, jak byli jeszcze mali (k, 83, N).

Dziadkowie odgrywają również niebagatelną rolę w międzygeneracyjnej transmisji 
języka, który stanowi symboliczne potwierdzanie przynależności do danej grupy kul‑
turowej. Oto kilka przykładów świadczących o chęci podtrzymania ojczystej mowy: 
chciałbym, żeby moje wnuki były patriotami, nigdy nie zapomnieli rodzinnej mowy 
i żeby wyrośli na uczciwych ludzi (m, 82, P), żeby szanowali swój język (m, 85, P).

Istotne znaczenie osoby stare przywiązują do kształtowania u wnuków postaw 
szacunku do tradycji kulturowej. Z wypowiedzi badanych wynika, że najbardziej 
aktywnymi przekazicielami tradycji są mieszkańcy gminy Narew: podczas spotkań 
z wnukami przekazuję im obyczaje, tradycje (m, 77, N), uważam, że ważne jest prze‑
kazanie obyczajów kulturowych (k, 83, N), wnukom staram się przekazać tradycje i to 
zarówno te religijne, ale też nasze regionalne (m, 79, N).

Doświadczenia ukierunkowane na poszanowanie historii i dorobku narodowego 
starszego pokolenia, formułowane były między innymi w następujący sposób: żeby 
wyrośli na dobrych i uczciwych ludzi oraz żeby nie zapomnieli że są Litwinami (k, 76, 
P), wpoić wartości narodowościowe (m, 76, P), żeby byli Litwinami (m, 81, P), chcę na‑
uczyć patriotyzmu i miłości do ziemi (m, 85, P).

W czasach, gdy ludzie młodzi coraz częściej nie pamiętają już tych wspaniałych 
obrzędów ludowych, wśród Białorusinów zamieszkujących gminę Narew przetrwa‑
ły do dziś: zwyczaj chodzenia od domu do domu w czasie świąt Bożego Narodzenia, 
kolędowania i składania życzeń, oraz święto Kupały z nocnymi ogniskami, kąpielą, 
opowieściami, szukaniem kwiatu paproci. Pośród obrzędów rodzinnych rozwinię‑
te są obrzędy weselne. Najbardziej widowiskowa część zaślubin to dzielenie koro‑
waja, oczepiny, podróż państwa młodych do ślubu w dwóch oddzielnych pojazdach, 
przejazd panny młodej do domu pana młodego. W folklorze słownym szczególnie 
wyróżniają się tu pieśni świętojańskie i żniwne. Dobrze zachowały się pieśni miłos‑
ne, kolędy oraz pieśni patriotyczne.

Natomiast w gminie Puńsk szczególnie uroczyście obchodzone są święta. Żywa jest 
tradycja malowania jajek, święcenia kredy, wody, ognia i pokarmu oraz „chodzenia 
po Allelui”, czyli odwiedzanie domów, śpiewanie i wygłaszanie oracji dla domow‑
ników w zamian za słodycze, owoce lub pieniądze. Odpust na Zielną do dziś kojarzy 
się wszystkim z tradycją wyplatania wieńców dożynkowych, który musi przygotować 
każda wieś, a które następnie wystawiane są do publicznej oceny i wybierany jest 
najpiękniejszy. Tradycje i obrzędy w gminie Puńsk są pieczołowicie pielęgnowane 
i chronione od zapomnienia w litewskich szkołach, dzięki Stowarzyszeniu Litewskiej 
Kultury Etnicznej, a także Domu Kultury Litewskiej.
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W gminie Dziadkowice z kolei przetrwał do dziś zwyczaj obchodów Nocy Świę‑
tojańskiej, tradycja kolędowania, zwyczaje związane z przygotowywaniem pisanek 
i ozdób wielkanocnych, które są sprzedawane na specjalnie w tym celu zorganizo‑
wanym kiermaszu. Dobrze zachowały się polskie tańce narodowe, a wśród tradycji 
religijnych bogaty jest repertuar pieśni religijnych. Na Boże Ciało cała wieś zaku‑
puje mszę na urodzaj, a przed zasiewem święci się pola z nadzieją zebrania bogat‑
szych plonów.

Podsumowanie

Uzyskane w badaniach dane pokazują, że dziadkowie nadal stoją na straży wartości 
kulturowych i pełnią rolę oddźwiernego w transmisji między pokoleniami, a tak‑
że są inspiratorami uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnego rodzaju działalności 
związanej ze zróżnicowaniem etnicznym.

Dzieje się tak dlatego, że są oni żywymi świadkami historii. Jak pisze O. Czer‑
niawska (2000: 70), historie życia nie zawsze mają wartość historyczną, ale ukazują 
jednostkowe losy ludzkiego zakorzenienia jednostki w miejscu, w rodzinie. Są osobi‑
stym spojrzeniem na przeszłość, pozwalają zrozumieć siebie, swoje przywiązanie do 
zawodu, wybór wartości, sukcesy i porażki. Z tej perspektywy lepiej rozumiemy innych, 
społeczeństwo i świat. I dlatego też dzięki wiedzy zdobytej od swoich dziadków młodzi 
ludzie mogą kształtować swoją tożsamość, gdyż – jak pisała Szacka (1988: 165) – pa‑
mięć własnej przeszłości, świadomość, że istnieliśmy również wczoraj ma ogromne 
znaczenie dla poczucia własnej tożsamości. Natomiast udział dziadków w procesie 
socjalizacji ma kluczowe znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia i daje gwa‑
rancję zachowania ciągłości kulturowej. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, ze 
osoby starsze są swoistym pomostem pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.

Podsumowując prezentowane w powyższych rozważaniach wyniki, warto pod‑
kreślić, że osoby starsze zamieszkujące w środowiskach wiejskich województwa pod‑
laskiego wciąż są przekazicielami tradycyjnej kultury młodszym pokoleniom. Dzięki 
staraniom podejmowanym przez nich w ramach oddziaływań wychowawczych za‑
pewniają onie ciągłość i trwałość bytu społeczno‑kulturowego własnej zbiorowości. 
Z wypowiedzi badanych wynika, że wypełniają oni szczególną rolę związaną z za‑
chowaniem statusu etnicznego społeczności, w której żyją poprzez przekazywanie 
wartości kulturowych, norm, przekonań, języka oraz religii.

Literatura

Berger P. L., Luckman T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa

Bokszański Z. (2005), Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Borowik J. (2008), Rola wychowawcza osób w wieku emerytalnym jako jeden z aspektów 

zadowolenia z  życia, [w:] J. T.  Kowaleski, P.  Szukalski (red.) Pomyślne starzenie się 
w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Wyd. UŁ, Łódź



102 | Joanna Borowik

CBOS (2001), Co zawdzięczamy swoim babciom i dziadkom. Komunikat z badań, 8/2001, 
Warszawa

Czerniawska O. (2000), Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, Wyd. WSHE, Łódź
Dyczewski L. (red.), (2005), Kultura grup mniejszościowych i marginalnych, Wyd. KUL, Lublin
Dyczewski L. (1994), Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Wyd. KUL, Lublin
Dyczewski L. (2003), Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Wyd. KUL, Lublin
Giddens A. (2004), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Halicka M. (2004), Satysfakcja życiowa ludzi starych, Akademia Medyczna, Białystok
Halicki J.  (2010), Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów, Wyd. Uniwersytetu 

w Białymstoku, Białystok
Jadczak J.  (1989), Pedagogiczne aspekty dziedziczenia, tradycji i  tożsamości kulturalnej, 

„Chowanna”, nr 4
Kielar‑Turska M.  (2000), Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, [w:] J. Strelau (red.), 

Psychologia. Podręcznik akademicki, Podstawy psychologii, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk

Kroeber A. L. (1989), Istota kultury, PWN, Warszawa
Kwaśniewski K. (1982), Zderzenie kultur. Tożsamość a aspekty konfliktów i tolerancji, PWN, 

Warszawa
Mamzer H. (2002), Tożsamość w podróży, Wyd. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań
Mead M. (2000), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa
Nikitorowicz J.  (2005), Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk
Nowicka A. (2006), Wybrane problemy osób starszych, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków
Piotrowski J. (1973), Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, PWN, Warszawa
Sapir E. (1978), Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, przeł. B. Stanosz, R. Zimand, 

Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Staręga‑Piasek J. (2006), O niektórych mitach wokół ludzi starych i starości, w: M. Halicka, 

J. Halicki (red.), Zostawić ślad na ziemi, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
Szacka B.  (1988), Dzieciństwo – szkoła – społeczna pamięć przeszłości, „Kultura 

i Społeczeństwo”, nr 4
Szatur‑Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, 

Oficyna Wyd. ASPRA‑JR, Warszawa
Szukalski P. (2002), Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Wyd. UŁ, Łódź
Świda‑Ziemba H. (2003), Urwany lot, Wydawnictwo Literackie, Warszawa
Tomiło J. (2006), Biografie ludzi starszych jako źródło wartości wychowawczych, w: S. Steuden, 

M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Wyd. KUL, Lublin
Wiśniewska‑Roszkowska K. (1996), Starość jako zadanie, [w:] R. Szulc (red.), Antropologiczne 

podstawy wychowania, WA ŻAK, Warszawa
Zaborowski Z. (2001), Problemy psychologii życia, WA ŻAK, Warszawa

Streszczenie

Celem artykułu jest określenie roli jaką odgrywają osoby starsze w międzypokoleniowym 
przekazie kulturowym. Zostanie w nim zaprezentowane zagadnienie kulturotwórczej roli 
rodziny we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem relacji najstarszego po‑
kolenia z wnukami. Natomiast w wynikach badań zostaną przedstawione dane na temat 
przekazu kulturowego, dokonującego się między pokoleniami w środowiskach wiejskich 
województwa podlaskiego.



Prezentowane wyniki dotyczą badań przeprowadzonych w latach 1999–2001 i 2007–2009, któ‑
re były realizowane na terenie województwa podlaskiego w trzech gminach zróżnicowanych 
pod względem etnicznym: gminie Narew, Dziadkowice i Puńsk. Przeprowadzone badania 
miały charakter badań ilościowych i jakościowych i realizowane były metodą sondażu diag‑
nostycznego oraz wywiadu niestandaryzowanego. Międzypokoleniowy przekaz kulturowy, 
stanowiący temat niniejszego artykułu, był jednym z ważnych – z punktu widzenia – peda‑
gogicznego zagadnień dotyczących relacji osób starszych z młodszymi członkami rodziny, 
roli wychowawczej jaką odgrywają oni w ich życiu, a także wpływu na podejmowane przez 
nich decyzje.

Słowa kluczowe: międzypokoleniowy przekaz kulturowy, ludzie starsi, środowisko wiejskie

Generations’ cultural transfer in country families of podlaskie province

Summary

The main target of this article is qualification of the older’s people role in the generation’s 
cultural transfer. The question about cultural part of the family in present world will be pre‑
sented with special regard of the oldest generation‑grandsons relation. As a result of the ex‑
emination data about cultural transfer, that take place between generations in country envi‑
ronments of podlaskie province, will be presented.
The examen took place between 1999–2001 and 2007–2009 in podlaskie province in three 
ethnic‑differential communes: Narew, Dziadkowice and Puńsk. Those examen had both the 
quantitative and qualitative character, used method was the interview. The transfer between 
generations was one of the most important (from pedagogical point of view) questions about 
relations in families, the educational role of older people in younger generation’s life and in‑
fluence on their decisions.

Key words: generations’ cultural transfer, older people, the country
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Wprowadzenie

W perspektywie pedagogicznej, życie człowieka kształtuje się na 
przecięciu różnych wymiarów przestrzeni: fizycznej, społecznej, 
temporalnej, symbolicznej, psychologicznej, moralnej, transcen‑
dencji (Przecławska 1998), przestrzeni domu rodzinnego (Izdeb‑
ska 2006). Coraz większego znaczenia nabiera również przestrzeń 
informacyjna (medialna) (Izdebska 2004). Codzienna obecność 
mediów elektronicznych w życiu człowieka, częstotliwość, zakres 
oraz charakter korzystania z mediów, a także relacje, jakie zachodzą 
pomiędzy mediami i ich użytkownikami oraz skutki tych relacji, 
powodują funkcjonowanie człowieka w nowej przestrzeni – prze‑
strzeni medialnej, informacyjnej, która jest swoistym przedłuże‑
niem przestrzeni fizycznej (de Kerkhove 2004). Stwierdzić też na‑
leży, że staje się ona dominującą przestrzenią rozwoju człowieka, 
w którym on żyje, ponieważ nowe media, nowe technologie mul‑
timedialne, korzystanie z nich, „przebywanie” w świecie mediów 
prowadzą do nowej jakości życia (Izdebska 2000).

Wiele opracowań teoretyczno‑empirycznych wskazuje na swoi‑
stą mediatyzację życia rodzinnego. Mediatyzacja wyraża się w tym, 
że telewizja i inne elektroniczne media oraz multimedia zdomi‑
nowały inne sposoby spędzania czasu wolnego, podporządkowa‑
ły sobie strukturę organizacji dnia w rodzinie, wyznaczając w ten 
sposób określony („medialny”) charakter wypoczynku rodzinne‑
go” (Izdebska 2000: 27). Nowe media w coraz większym wymia‑
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rze angażują czas wolny, zarówno dzieci i młodzieży, jak i rodziców oraz dziadków. 
Operatorzy telewizji kablowej, satelitarnej, platform cyfrowych, rozgłośni radiowych, 
multimediów oferują odbiorcom bardzo szeroki zakres tematyczny różnych prze‑
kazów medialnych i multimedialnych. Badani z trzech generacji wiejskich rodzin 
wielopokoleniowych codziennie znajdują się w sytuacji wyboru określonych audycji, 
programów, zróżnicowanych zarówno pod względem poznawczym, artystycznym, 
jak i wychowawczym.

W świetle podstawowych założeń teorii użytkowania i korzyści publiczność me‑
diów, ich użytkownicy świadomie wykorzystują media dla własnych celów. Media 
są zatem instrumentem w rękach aktywnych, świadomych swoich dążeń odbiorców, 
którzy użytkują je w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb, czerpiąc stąd określone 
korzyści. Akcentowany wyżej aspekt świadomości odbiorców sugeruje, że w trudnym 
obecnie procesie selekcji przekazów medialnych i multimedialnych użytkownicy kie‑
rują się osobistymi oczekiwaniami, motywami, zainteresowaniami (Gajda 2005).

W literaturze przedmiotu dotyczącej problemów uczestnictwa w kulturze wiele 
miejsca poświęca się uczestnictwu w kulturze audiowizualnej różnych grup spo‑
łecznych oraz wpływowi poszczególnych mediów (przekazów medialnych) na ich 
odbiorców. Bardzo mało natomiast badań i opracowań dotyczy mediów w rodzinie, 
a zwłaszcza w rodzinie wiejskiej. Sytuacja taka była głównym motywem wyboru 
określonej problematyki badawczej. Zauważa się bowiem niedostatek badań uka‑
zujących w sposób kompleksowy problematykę różnych aspektów funkcjonowa‑
nia mediów elektronicznych w wiejskich rodzinach wielopokoleniowych, zarówno 
w kontekście korzyści informacyjnych, wychowawczych, kulturowych, jak i w kon‑
tekście zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów elektronicz‑
nych. Sytuacja taka jest inspiracją dla podejmowania badań empirycznych dotyczą‑
cych uczestnictwa wiejskich rodzin wielopokoleniowych w kulturze audiowizualnej. 
Jest to o tyle istotne, że przemiany związane z transformacją systemową ograniczyły 
działalność – lub wręcz całkowicie zlikwidowały – instytucje kulturalno‑oświatowe 
w środowisku wiejskim. Ich miejsce zajmują media (telewizja, radio, komputer, In‑
ternet), które są atrakcyjne, powszechne, zaś dostęp do nich jest łatwy i stosunkowo 
tani. W coraz większym zakresie warunkują one typ relacji międzypokoleniowych 
oraz formy uczestnictwa w kulturze wiejskich rodzin wielopokoleniowych – głów‑
nie uczestnictwo w kulturze audiowizualnej.

Metodologia badań

Przedmiotem podjętych przeze mnie badań były media elektroniczne (telewizja, ra‑
dio) oraz multimedia (komputer, Internet) w wiejskich rodzinach wielopokolenio‑
wych. Przedmiot badań dotyczył uczestnictwa trzech generacji tych rodzin (młodej, 
średniej i starszej) w kulturze audiowizualnej, a jednym z założonych przeze mnie 
celów eksploracyjnych badań było wykrycie i określenie tego, co łączy, oraz tego, 
co różni poszczególne generacje badanych rodzin, jeżeli chodzi o ich uczestnictwo 
w kulturze audiowizualnej (związane z zakresem, częstotliwością, funkcjami jakie 
pełnią media elektroniczne i multimedia w ich życiu).
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W drodze ankietowych badań pilotażowych, wytypowano 139 rodzin wielopo‑
koleniowych. Zastosowano celowy dobór próby badawczej, w którym uwzględnio‑
no następujące kryteria:

 – przynależność do rodziny wielopokoleniowej (przynajmniej trzy generacje)
 – pokoleniowość; przynależność do pokolenia młodego (dzieci i młodzież), śred‑

niego (rodzice), starszego (dziadkowie)
 – wyposażenie gospodarstwa domowego w dobra kultury służące recepcji prze‑

kazów medialnych oraz multimedialnych.
Pierwszy etap badań właściwych stanowiły badania ankietowe, obejmujące 

139 wiejskich rodzin wielopokoleniowych (139 osób z pokolenia dzieci i młodzie‑
ży, 139 osób z pokolenia rodziców oraz 139 osób z pokolenia dziadków). Etap drugi 
obejmował grupę 30 dzieci. Ta część badań związana była z wykorzystaniem tech‑
niki analizy treści wytworów działalności dziecka oraz testu niedokończonych zdań. 
Trzeci etap badań obejmował wywiad środowiskowy skategoryzowany jawny, prze‑
prowadzony w 40 domach rodzinnych dobranych losowo spośród celowo wyselekcjo‑
nowanych 139 rodzin. Wywiady przeprowadzone zostały z przedstawicielami trzech 
generacji rodzin. Czwarty etap badań związany był z wykorzystaniem techniki pro‑
wadzenia zapisów w dzienniczku na temat,, Korzystanie z mediów elektronicznych 
w mojej rodzinie”. Ten etap badań objął 20 celowo wytypowanych rodzin i polegał na 
codziennym (badanie trwało 2 tygodnie) wypełnieniu przygotowanych arkuszy.

W prezentowanym tekście skupiłem się na aktywności kulturalnej badanych 
związanej z przestrzenią medialną. Zwróciłem szczególną uwagę na wybrane para‑
metry, które współtworzą obraz uczestnictwa badanych generacji wiejskich rodzin 
wielopokoleniowych w kulturze audiowizualnej. Były to: 1) częstotliwość korzy‑
stania z mediów elektronicznych i multimediów 2) zakres uczestnictwa w kultu‑
rze audiowizualnej oraz 3) funkcje, jakie pełnią media elektroniczne i multimedia 
w ich życiu. Analizie poddałem odpowiedzi otrzymane w pierwszym etapie badań 
tj. w badaniach ankietowych obejmujących 139 wiejskich rodzin wielopokolenio‑
wych (139 osób z pokolenia dzieci i młodzieży, 139 osób z pokolenia rodziców oraz 
139 osób z pokolenia dziadków).

Opierając się na literaturze przedmiotu przyjąłem, że częstotliwość uczestnictwa 
w kulturze audiowizualnej definiują takie jej elementy jak (Tyszka 1971: 228): 1) czę‑
stość korzystania z poszczególnych mediów elektronicznych przez badane genera‑
cje, 2) codzienność bądź odświętność tych kontaktów, 3) ich regularność, 4) ciągłość, 
5) intensywność. Przyjąłem ponadto, że zakres uczestnictwa w kulturze audiowizu‑
alnej trzech generacji rodzin wiejskich wielopokoleniowych wyznaczany jest przez: 
1) budżet czasu wolnego, jakim dysponują badane pokolenia, a zwłaszcza jego część 
przeznaczana na korzystanie z mediów elektronicznych; 2) rodzaj mediów prefero‑
wanych przez poszczególne generacje badanych rodzin; 3) porę odbioru (korzysta‑
nia) z mediów elektronicznych; 4) rodzaj (typ) przekazów medialnych preferowanych 
przez poszczególne generacje badanych rodzin; 5) tematykę przekazów medialnych, 
która interesuje badanych; 6) ich zainteresowania medialne; 7) motywy, które decy‑
dują o wyborze określonych mediów elektronicznych oraz określonej tematyki prze‑
kazów medialnych jako formy uczestnictwa w kulturze audiowizualnej; 8) potrzeby 
kulturalne deklarowane przez badanych. Przyjmując za podstawę teoretyczną pod‑
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miotowe ujęcie charakteru relacji człowiek – media, w którym to człowiek ujmowany 
jest jako indywidualność, podmiot kreatywny, będący nie tylko pasywnym obiek‑
tem manipulacji mediów, ale też aktywnym ich twórcą i odbiorcą, szczególną uwa‑
gę zwróciłem na trzeci komponent funkcji, który wyszczególnił Z. Tyszka (1984) (1 

‑ zadania, 2 ‑ działania, 3 ‑ efekty działania)1. Przyjąłem, że wskaźnikami wspomnia‑
nych efektów działania mediów są określone korzyści, jakie czerpią odbiorcy poprzez 
częsty, systematyczny kontakt z mediami. Wśród nich wyróżniłem: 1) zdobywanie 
nowych informacji, wiadomości, 2) korzystanie z możliwości rozrywki, relaksu, 3) 
odreagowanie zmęczenia i znużenia, regenerowanie sił fizycznych i psychicznych 
zużytych w czasie nauki szkolnej, pracy fizycznej, 4) zdobywanie wzorów do naśla‑
dowania, 5) wspólne przebywanie z pozostałymi domownikami, 6) kompensowa‑
nie braków kulturalnych, edukacyjnych środowiska lokalnego oraz rodzinnego.

Międzygeneracyjna analiza porównawcza – wspólne obszary 
uczestnictwa w kulturze audiowizualnej łączące badane generacje

Podstawowym elementem łączącym generacje rodzin wiejskich wielopokoleniowych 
w kontekście ich uczestnictwa w kulturze audiowizualnej jest wysoka pozycja tele-
wizji w przestrzeni życiowej badanych. We wszystkich badanych pokoleniach jest 
to medium dominujące spośród innych, tj. radia, komputera oraz Internetu. Telewi‑
zja wykorzystywana jest w różny sposób, zarówno przez dzieci i młodzież, jak i ich 
rodziców i dziadków. Podkreślić należy, że odbiór przekazu telewizyjnego stanowi 
najczęstszy sposób spędzania przez badanych ich czasu wolnego. We wszystkich 
rodzinach obecny był przynajmniej jeden odbiornik telewizyjny, zaś w przypadku 
67,3% dwa lub więcej. Z tego też względu recepcja przekazów medialnych z wyko‑
rzystaniem odbiornika telewizyjnego ma charakter odbioru domowego.

Wolnoczasowe czynności badanych związane z używaniem telewizji to czynności 
regularne, powtarzające się systematycznie, odznaczające się wysoką częstotliwoś‑
cią. Popularność i powszechność telewizji powoduje, że badani korzystają z niej co‑
dziennie, poświęcając na odbiór emitowanych przekazów dużą część budżetu swo‑
jego czasu wolnego. W dzień powszedni odbiór programów telewizyjnych zajmuje 
im najczęściej od 2 do 3 i pół godziny, zaś w dni wolne od nauki szkolnej i pracy za‑
wodowej (sobota, niedziela) – powyżej 4 godzin. Wyjątek stanowią badani seniorzy, 
którzy codziennie poświęcają telewizji ponad 4 godziny2. Znaczna część budżetu 

1 Funkcja jest obiektywnym działaniem. Działanie rozumiane jest tutaj jako zespół czynności pro‑
wadzących do pewnych zmian. Stwierdzić więc można, że funkcja to działanie danego elementu w ukła‑
dzie, do którego ów element należy, prowadzące do osiągnięcia określonego celu, rezultatu.

2 Pokolenie dziadków w większość są to ludzie nieaktywni zawodowo oraz społecznie, dysponujący 
nadmiarem czasu wolnego (powyżej 5 i pół godziny dziennie). Odwołując się do literatury przedmio‑
tu przyjąłem trzystopniową skalę oceniającą budżet czasu wolnego badanych generacji: 1) w normie, 
2) niedobór, 3) nadmiar tego czasu. Respondenci, którzy dysponowali czasem wolnym w granicach 4–5 
i pół godziny, mieścili się w wymaganej normie czasu wolnego. Niedobór wystąpił wtedy, gdy badani 
mieli mniej niż 3 godz. czasu wolnego, nadmiar zaś, gdy dysponowali ponad 5 i pół godz. czasu wolne‑
go w ciągu dnia. Kafeteria została opracowana na podstawie: J. Izdebska, Czynniki różnicujące struktu‑
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czasu wolnego, jaki badane generacje przeznaczają na korzystanie z telewizji, oraz 
wysoka częstotliwość odbioru przekazów telewizyjnych, świadczą o wyraźnej prefe‑
rencji tego medium. We wszystkich pokoleniach odsetek korzystających z telewizji, 
zarówno w dzień powszedni, w sobotę, jak i w niedzielę, przekracza 90%, zaś wśród 
seniorów wynosi 98%. Dodać również należy, że w badanych rodzinach telewizja 
jest to najbardziej lubiane medium spośród dostępnych. Popularność telewizji jest 
efektem powszechności i dostępności do tego medium. Wybór, jaki oferuje telewizja 
(ilość stacji telewizyjnych, jakość programów), powoduje, że korzystanie z tego me‑
dium, jego obsługa jest łatwa tak dla dziecka, jak i człowieka starszego.

Atrakcyjność i różnorodność treści odbieranych przekazów telewizyjnych powo‑
dują, że telewizja zawładnęła przestrzenią czasu badanych generacji. Telewizja jest 
obecna w życiu dzieci i młodzieży, ich rodziców i dziadków o każdej porze: o poran‑
ku, po południu, wieczorem, czasami po godzinie 22.00 oraz w nocy, przy czym za‑
znaczyć należy, że swoiste apogeum przypada na godziny popołudniowe i wieczor‑
ne. Badani oglądają wtedy ulubione programy telewizyjne, tj. wieczorynki, seriale, 
filmy fabularne, programy rozrywkowe, serwisy informacyjne.

Wspólne obszary uczestnictwa w kulturze audiowizualnej, łączące badane gene‑
racje rodzin wiejskich, rozpatrywać należy również w kontekście funkcji, jakie peł‑
ni telewizja w życiu poszczególnych generacji. Wszyscy badani, korzystając z tele‑
wizji, nastawieni są na poszukiwanie i zdobywanie informacji z interesujących ich 
dziedzin życia, nauki, techniki, kultury, jednakże preferowane przez nich treści są 
różne w poszczególnych pokoleniach. Tym niemniej zaznaczyć należy, że telewizja 
stanowi dla nich podstawowe źródło zdobywania nowych informacji oraz poszerza‑
nia zasobów intelektualnych. Przekazy telewizyjne pełnią zatem w ich życiu funk‑
cję poznawczo‑informacyjną. Analiza otrzymanych danych wykazała, że niektóre 
uzyskiwane przez dzieci i młodzież, rodziców i dziadków informacje dotyczą tych 
samych kręgów tematycznych. Są to wiadomości z kraju i ze świata, wiadomości spo‑
łeczne oraz wiadomości z dziedziny kultury. Telewizja jest również medium, które 
w największym zakresie sprzyja rozwojowi nowych zainteresowań. Każde pokole‑
nie rozwija je jednak w innych, niezależnych od siebie kierunkach. Dzieci i młodzież 
rozwijają zainteresowania przyrodnicze, motoryzacyjne, związane z nauką szkolną, 
rodzice – związane z rolnictwem, zaś dziadkowie dotyczące kwestii społecznych.

Odbierane przez badanych przekazy telewizyjne stanowią dla nich cenne źródło 
wzorów zachowań, ideałów, obowiązujących norm społeczno‑moralnych, obyczajo‑
wych. Tak dzieci i młodzież, jak i ich rodzice i dziadkowie uczą się z telewizji szacun‑
ku dla innych, określonych postaw wobec ważnych problemów społecznych, poznają 
życie innych ludzi, uczą się, w jaki sposób pomagać bliźnim.

Wszystkie badane generacje, korzystając z programów telewizyjnych, zaspoka‑
jają naturalną potrzebę rozrywki, zabawy, przeżywania pozytywnych, radosnych 
doświadczeń pozwalających im na ucieczkę od monotonii, od codziennych proble‑
mów i spraw. W opinii badanych pokoleń telewizja stwarza im również możliwość 

rę budżetu czasu uczniów klas IV–VIII, Białystok 1990; J. Izdebska, J. Niemiec, J. Nikitorowicz, Z. Wo‑
lańska, Struktura budżetu czasu uczniów szkół podstawowych, Białystok 1990; Z. Błażejewski, Funkcja 
rekreacyjno‑towarzyska rodziny w świetle badań empirycznych, „Roczniki Socjologiczne Rodziny”, t. IV, 
1992; M. Wawrzak‑Chodaczek, Miejsce telewizji w życiu codziennym rodziny, Wrocław 1997.
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odpoczynku, odreagowania zmęczenia i znużenia, regeneracji sił fizycznych i psy‑
chicznych zużytych w czasie nauki szkolnej czy pracy.

Otrzymane w trakcie badań dane wskazują również na to, że w badanych rodzi‑
nach korzystanie z telewizji stanowi podstawowy czynnik sprzyjający wspólnemu 
spędzaniu czasu wolnego w rodzinie. Badani (ponad połowa dzieci i młodzieży – 52%, 
prawie połowa rodziców – 45,5% oraz niektórzy dziadkowie – 36,8%) odczuwają po‑
trzebę wspólnego korzystania z programów telewizyjnych i bycia razem. Telewizja 
zatem najczęściej gromadzi przed odbiornikiem całą rodzinę, natomiast wspólny wy‑
bór i korzystanie z przekazów telewizyjnych w niektórych rodzinach może również 
wpływać na wzmacnianie więzi wewnątrzrodzinnych. Telewizja pełni zatem funkcję 
integrującą pokolenia. Świadczy o tym to, że zarówno młodsi, jak i starsi, odbiorcy 
odczuwają potrzebę wspólnego spędzania czasu przed odbiornikiem telewizyjnym, 
chęć porozumiewania się między sobą podczas emisji programu, wyrażania swoich 
uczuć gestem, mimiką, słowami, potrzebę wzajemnego wyjaśniania niezrozumia‑
łych kwestii, dyskusji po obejrzeniu programu. Świadczą o tym wypowiedzi bada‑
nych: Lubię z mamą obejrzeć jakiś film (dziewczyna, 15 lat), Oglądamy teleturnieje, 
filmy, seriale, komedie – lubimy się śmiać (chłopiec, 10 lat), Oglądamy razem filmy 
przyrodnicze, bo dużo się dowiadujemy o zwierzętach (chłopiec, 14 lat), Z babcią oglą‑
dam programy o zwierzętach, a z dziadkiem o rolnictwie (chłopiec, 10 lat), Oglądamy 
razem bajki, filmy, bo wtedy jest wesoło (kobieta, 44 lata), Oglądamy filmy przyrod‑
nicze, bo dużo się z nich dowiadujemy (kobieta, 34 lata), Razem z wnukami oglądam 
film, co ja lubię – Moda na sukces (kobieta, 71 lat), Czasami z rodzicami oglądam se‑
rial, Wiadomości; lubimy to (kobieta, 41 lat), Razem z dziećmi oglądamy wiadomości; 
interesujemy się tym (kobieta, 77 lat).

Korzystając z określonych przekazów telewizyjnych, badani mają również szan‑
sę kompensacji braków kulturalnych czy edukacyjnych środowiska lokalnego oraz 
środowiska rodzinnego w zakresie wielu potrzeb kulturalnych oraz organizacji form 
odpoczynku i rozrywki.

Przekazy telewizyjne (głównie serwisy informacyjne emitowane w telewizji pub‑
licznej) stanowią dla badanych pokoleń główne źródło nowych informacji o istot‑
nych wydarzeniach w Polsce, w Europie i na świecie. Wspólną ich cechą jest to, że 
dotyczą one zagadnień rolnictwa oraz ogólnej sytuacji społeczno‑politycznej. Dodać 
również należy, że odbierane przez badanych informacje za pośrednictwem telewizji 
są w ich odczuciu obiektywne, wiarygodne i zrozumiałe, zaś element audiowizualny 
eksponowany w przekazach telewizyjnych jest ułatwieniem w trudnym procesie do‑
konywania ocen, wyrażania opinii na temat prezentowanych wydarzeń. Podkreślić 
należy, że suma spostrzeżeń, wyobrażeń i informacji, jakie użytkownicy uzyskują 
z telewizji, dotyczące różnych aspektów rzeczywistości, stanowi podstawę kreowa‑
nia przez nich określonego obrazu świata współczesnego oraz wizji przyszłości.

Wspólnym obszarem uczestnictwa w kulturze audiowizualnej w nieco węższym 
zakresie w porównaniu z telewizją jest radio. W to medium wyposażona jest znacz‑
na większość (90,1%) badanych gospodarstw domowych. Odbiór audycji radiowych 
stanowi (podobnie jak przekazy telewizyjne) atrakcyjny sposób spędzania czasu wol‑
nego wśród wszystkich badanych generacji. Zaznaczyć jednak należy, że codzienne 
słuchanie radia jest udziałem głównie pokolenia dorosłych (rodzice – 67%, dziad‑
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kowie – 60,6%), nieco rzadziej natomiast generacji młodej (43%). Z tego też wzglę‑
du dzieci i młodzież na odbiór audycji radiowych przeznaczają nie więcej niż 1 i pół 
godziny dziennie. Natomiast rodzice i dziadkowie na codzienne korzystanie z radia 
poświęcają od 2 do 3 i pół godziny. Zaznaczyć należy, że osoby używające radia trak‑
tują przekazy radiowe jako swego rodzaju „tło” towarzyszące wykonywaniu różnych 
czynności dnia codziennego: nauki, pracy, przygotowywania posiłków, rodzinnych 
lub sąsiedzkich dyskusji, odpoczynku. Sporadycznie natomiast korzystają oni z ra‑
dia z zamiarem wysłuchania konkretnej audycji. Przekazy radiowe stanowią uzu‑
pełnienie informacji zdobywanych z programów telewizyjnych.

W świetle zgromadzonych danych stwierdzić należy, że radio jest pierwszym 
uruchamianym „elektronicznym domownikiem”. Medium to towarzyszy członkom 
rodziny od wczesnych godzin porannych przy okazji spożywania śniadania, ustala‑
nia planu dnia, porządku wykonywanych prac w gospodarstwie. Używane jest rów‑
nież przez badanych po południu i wieczorem, sporadycznie zaś po godzinie 22.00 
i w nocy. Odbierane wówczas treści medialne są różne w poszczególnych pokole‑
niach. Pokolenie młode najczęściej, korzystając z radia, słucha audycji muzycznych, 
list przebojów, natomiast rodzice i dziadkowie wysłuchują serwisów informacyjnych. 
Dziadkowie często korzystają z programów o charakterze religijnym, uczestnicząc 
w transmitowanej mszy lub modląc się.

Dla niektórych badanych (pokolenie młode – 26%, średnie – 38,6%, starsze – 26,1%) 
radio jest również źródłem nowych informacji, dotyczących głównie wydarzeń spo‑
łeczno‑politycznych z kraju i ze świata (funkcja poznawczo‑informacyjna). Tylko dla 
pojedynczych osób reprezentujących pokolenie młode, średnie i starsze, radio jest 
źródłem rozwijania lub zdobywania nowych zainteresowań (dzieci i młodzież – 7%, 
rodzice – 9,9%, dziadkowie – 8%). Korzystający z audycji radiowych rozwijają przede 
wszystkim zainteresowania muzyczne. Z emitowaną przez to medium muzyką zwią‑
zana jest funkcja rozrywkowa. Muzyka wprowadza odbiorcę w dobry nastrój, dostar‑
cza badanym pozytywnych doznań, przywołuje w pamięci miłe chwile, wspomnienia 
pozwalające przenieść się w świat wyobraźni, zapomnieć o troskach i problemach 
codzienności. Odbiór przekazów muzycznych nie wymaga od badanych większej 
koncentracji uwagi, wysiłku intelektualnego bądź silnych przeżyć emocjonalnych, 
z tego też względu radio, podobnie jak telewizja (chociaż w węższym zakresie), do‑
starcza dzieciom i młodzieży, rodzicom i dziadkom możliwości odpoczynku.

Przekazy radiowe odbierane przez niektórych przedstawicieli badanych pokoleń, 
stanowią dla nich ważne źródło informacji o wydarzeniach w Polsce, w Europie i na 
świecie. Zaznaczyć jednak należy, że przekazy audialne traktowane są przez bada‑
nych jako uzupełnienie informacji audiowizualnych. Wiarygodność zdobywanych 
w oparciu o radio informacji wymaga potwierdzenia „obrazem”. Jak pisał Nicholas 
Mirzoeff Widzieć znaczy w dzisiejszych czasach o wiele więcej, niż wierzyć (Jaku‑
bowski 2001). Można zatem mówić w tym kontekście o ewangelicznym, „ponowo‑
czesnym” syndromie niewiernego Tomasza – „nie uwierzę, dopóki nie zobaczę”.

W badanych wiejskich rodzinach wielopokoleniowych wspólne obszary uczest‑
nictwa w kulturze audiowizualnej łączące wszystkie badane generacje dotyczą za‑
tem korzystania z telewizji oraz radia. Zaznaczyć należy, że omówione wyżej ob‑
szary wspólne, dotyczą wszystkich trzech badanych generacji: dzieci i młodzieży, 



112 | Krzysztof Czykier

rodziców, dziadków. Przeprowadzone analizy wskazały również, że istnieją wspól‑
ne obszary uczestnictwa w kulturze audiowizualnej, dotyczące wybranych genera‑
cji: dzieci‑rodzice, rodzice‑dziadkowie. Otrzymane w trakcie badań dane wskazują 
na to, że – pomimo wspólnego zamieszkiwania generacji i spędzania ze sobą czasu 
wolnego – nie posiadają oni jednak wspólnych zainteresowań multimedialnych.

W tym kontekście podział międzygeneracyjny wyraźnie zaznacza się między po‑
koleniem młodym i starszym. O tym, że wspomniane generacje w większości nie 
łączą wspólne zainteresowania, świadczą zarówno wypowiedzi wnuków (67,5%), jak 
i dziadków (72,5%): Dziadkowie nigdy nie zachęcają mnie do wspólnego korzysta‑
nia z komputera, ponieważ nie mają świadomości. Traktują to jak ósmy cud świata 
(dziewczyna, 15 lat), Dziadkowie nie wiedzą, co to jest. Nie potrafią nawet włączyć. 
Nie zbliżają się do komputera (dziewczyna, 14 lat). W pewnym wymiarze powyższe 
wypowiedzi świadczą o prefiguratywnym typie kultury obecnym w badanych ro‑
dzinach wiejskich wielopokoleniowych.

Międzygeneracyjna analiza porównawcza – różnice 
dotyczące uczestnictwa w kulturze audiowizualnej

Symptomatyczne przemiany ponowoczesności, mające swoje odzwierciedlenie w pre‑
figuratywnym typie kultury, „narzuciły” użytkownikom współczesnych mediów 
audiowizualne doświadczenie świata. Dotyczy to szczególnie pokolenia młodego, 
ale również – na co wskazują wyniki przeprowadzonych badań – starszych gene‑
racji. Zasadnicza międzypokoleniowa różnica związana jest z używaniem medial‑
nych,, tworów” ponowoczesności – komputera i Internetu. W badanym środowisku 
w komputer wyposażonych było 64,4% gospodarstw domowych, natomiast połącze‑
nie z siecią Internetu posiadało 21,8%.

Korzystanie przez badanych w czasie wolnym z komputera i Internetu zajmuje 
pozycje bardziej odległe w porównaniu z telewizją i radiem. Dodać należy, że mul‑
timediów w większości używają dzieci i młodzież oraz ich rodzice (komputer: mło‑
dzi N = 80, rodzice N = 28; Internet: młodzi N = 44, rodzice N = 15). W pokoleniu 
starszym korzysta z nich tylko jeden senior. Liczba użytkowników multimediów 
w badanych rodzinach jest efektem opisanego wyżej ciągle ograniczonego dostępu 
do tych technologii w środowisku wiejskim, ale przede wszystkim wynika z niskich 
kompetencji medialnych (głównie rodziców i dziadków).

Ze względu na to, iż nie wszystkie badane rodziny posiadały w domu komputer 
i Internet, charakter korzystania z tych mediów nie jest związany wyłącznie ze śro-
dowiskiem domu rodzinnego. Dzieci i młodzież używają multimediów w domu 
i w szkole, jak i w domach kolegów lub koleżanek. Również rodzice korzystają z kom‑
putera i Internetu w domu rodzinnym, czasami u znajomych, w zakładzie pracy bądź 
w bibliotece publicznej. Stwierdzić zatem należy, że korzystanie przez badanych 
z multimediów nie ma charakteru odbioru wspólnego, międzypokoleniowego, tak 
jak to miało miejsce w przypadku telewizji i radia.
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Duża liczba dzieci i młodzieży (39%) korzysta z komputera codziennie, nieco rza‑
dziej natomiast z Internetu (20% 1–2 razy w tygodniu). Czas spędzany przez pokolenie 
młodych przed monitorem komputera w dzień powszedni najczęściej nie przekracza 
1 i pół godziny (35%), zaś w dni wolne od nauki w szkole zawiera się w przedziale od 
2 do 3 i pół godziny (sobota 31%, niedziela 29%). Większość czasu wypełniają im gry 
komputerowe, ale często komputer jest wykorzystywany jako pomoc w odrabianiu 
lekcji. Korzystają wtedy z encyklopedii multimedialnych, płyt CD dołączonych do 
podręczników. Czas korzystania przez młodych z sieci internetowej najczęściej za‑
wiera się w przedziale czasu do 1 i pół godziny (18%), bądź od 2 do 3 i pół godziny 
(15%). Podkreślić należy, że młode pokolenie częściej korzysta z Internetu w dzień 
powszedni, ponieważ mają oni kontakt z tym medium zarówno w domu rodzinnym, 
w szkole (pracownie komputerowe), jak i w domu u kolegi lub koleżanki. W sobotę 
oraz niedzielę nieznacznie zwiększa się wymiar czasu przeznaczanego przez mło‑
dych na korzystanie z sieci internetowej od 2 do 3 i pół godziny, ale dotyczy to tylko 
pojedynczych osób.

Badani rodzice, korzystając z multimediów, używają ich z niską częstotliwością 
od 1 do 2 razy w tygodniu (najczęściej w niedzielę). Wymiar czasu poświęcany na 
używanie komputera przez rodziców, w dzień powszedni najczęściej nie przekracza 
1 i pół godziny, natomiast nieco więcej czasu spędzają oni przed komputerem w so‑
botę oraz w niedzielę (dotyczy to jednak pojedynczych osób. Nieduży wymiar bu‑
dżetu czasu wolnego, jaki rodzice poświęcają na surfowanie w sieci, spowodowany 
jest brakiem umiejętności posługiwania się tym medium oraz ciągle jeszcze ograni‑
czonym dostępem do Internetu w środowisku wiejskim. Najczęściej pokolenia ko‑
rzystające z multimediów (dzieci i młodzież oraz rodzice) używają ich w godzinach 
popołudniowych i wieczornych.

Międzypokoleniowe różnice dotyczące uczestnictwa w kulturze audiowizualnej 
w rodzinach wiejskich związane są również z tematyką odbieranych przekazów 
medialnych i multimedialnych. Wspomniane różnice rozpatrywać należy nie tylko 
w odniesieniu do multimediów, ale również do,, mediów tradycyjnych” – telewizji 
i radia. Pokolenie młode znacznie częściej niż dorośli wybiera programy telewizyjne 
o tematyce przygodowej, rozrywkowej. Starsze generacje natomiast preferują prze‑
kazy informacyjne. Odmienna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do radia. W tym 
przypadku wspólną tematyką odbieranych audycji radiowych dla pokolenia młodego 
i średniego są audycje muzyczne, natomiast seniorzy preferują treści religijne. Uzy‑
skane w trakcie badań dane wskazują również na odmienne preferencje tematyczne 
odbieranych przekazów multimedialnych. W pokoleniu młodych dominują treści 
o charakterze rozrywkowym, zaś w starszych generacjach – popularno‑naukowe 
i informacyjne. Zróżnicowana tematyka odbieranych przez badane generacje prze‑
kazów medialnych i multimedialnych jest konsekwencją odmiennych zainteresowań 
oraz motywów, jakimi kierują się badani w korzystaniu z poszczególnych mediów 
elektronicznych i multimediów. Podkreślić należy, że badane dzieci i młodzież, ko‑
rzystając z poszczególnych mediów elektronicznych, kierują się głównie chęcią uzy‑
skania rozrywki, zaś pokolenie rodziców i dziadków motywem związanym z nieza‑
spokojona potrzebą orientacji w obszarze aktualnych wydarzeń w Polsce, w Europie 
oraz na świecie.
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Wracając jednak do korzystania z komputera i Internetu, stwierdzić trzeba, że ze 
względu na brak zainteresowań multimedialnych wśród dziadków, komputer i In‑
ternet pełni szereg funkcji jedynie w odniesieniu do pokolenia dzieci i młodzieży 
i ich rodziców. W celu zdobycia nowych informacji multimedia wykorzystywane są 
przez niektórych młodych oraz pojedynczych rodziców (komputer: dzieci i młodzież 
23%, rodzice 4%; Internet: dzieci i młodzież 27%, rodzice 9,9%). Różny jest jednak 
zakres tematyczny uzyskiwanych informacji. Pokolenie młode znacznie częściej niż 
rodzice wykorzystuje nowe media (głównie Internet) w celu wyszukiwania treści 
związanych z ich zainteresowaniami, tj. dotyczące przyrody, muzyki, filmu, spor‑
tu. Rodzice natomiast za pośrednictwem Internetu uzyskują wiadomości na temat 
ogólnej sytuacji społeczno‑politycznej w kraju, w Europie i na świecie oraz infor‑
macje dotyczące rolnictwa.

Tabela 1. Zróżnicowanie funkcji pełnionych przez multimedia: komputer, Internet, 
w życiu poszczególnych generacji

Funkcja poznawczo‑informacyjna

Pokolenie młode Pokolenie średnie Pokolenie starsze
Komputer: dzieci i młodzież 23%; rodzice 4%
Internet: dzieci i młodzież 27%; rodzice 9,9%

—

Rozbudzanie nowych zainteresowań

Pokolenie młode Pokolenie średnie Pokolenie starsze
Komputer: dzieci i młodzież 19%; rodzice 8,9%
Internet: dzieci i młodzież 25%; rodzice 6,9%

—

Funkcja wzorotwórcza

Pokolenie młode Pokolenie średnie Pokolenie starsze
Ciekawostki z życia ulubionych 
aktorów, piosenkarzy, sportowców

Wskazówki do dobrego 
gospodarzenia

—

Funkcja rozrywkowa

Pokolenie młode Pokolenie średnie Pokolenie starsze
Komputer: dzieci i młodzież 36%; rodzice 5%
Internet: dzieci i młodzież 22%; rodzice 2%

—

Funkcja odpoczynku

Pokolenie młode Pokolenie średnie Pokolenie starsze
Komputer: dzieci i młodzież 17%; rodzice 1%
Internet: dzieci i młodzież 8%; rodzice 2%

—

Funkcja integrująca

Pokolenie młode Pokolenie średnie Pokolenie starsze
CZĘSTO
Młode – Średnie
CZASAMI
Młode – Starsze

CZĘSTO
Średnie – Młode
SPORADYCZNIE
Średnie – Starsze

CZĘSTO
Starsze – Młode
SPORADYCZNIE
Starsze – Średnie

Źródło: badania własne.
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Charakterystyczną cechą uczestnictwa badanych generacji w kulturze audiowizu‑
alnej jest to, że multimedia dla dzieci i młodzieży stanowią ważne źródło rozwija-
nia zainteresowań. Interesujące jest to, że młodemu pokoleniu komputer i Internet 
dostarcza inspiracji i możliwości rozwijania zainteresowań znacznie częściej niż ra‑
dio (radio 7%, komputer 19%, Internet 25%). Dzieci i młodzież w oparciu o komputer 
i Internet rozbudzają i kształtują swoje zainteresowania z zakresu informatyki, gier 
komputerowych, zagadnień popularno‑naukowych, związanych z edukacją szkol‑
ną. Niektórzy tylko rodzice w oparciu o multimedia realizują swoje zainteresowania 
z zakresu problematyki popularno‑naukowej.

Dla bardzo mało licznej grupy badanych dzieci i ich rodziców, multimedia sta‑
nowią źródło nowych wzorów do naśladowania. Pojedyncze jedynie dzieci z ogląda‑
nych bajek zapisanych na nośniku CD uzyskują wskazówki dotyczące poprawnego 
zachowania w różnych sytuacjach (6%). Surfując natomiast w sieci (7%), wyszukują 
oni ciekawostki dotyczące życia ich idoli. Rodzice (2%) z kolei uzyskują informacje, 
które mogą wykorzystać w prowadzonym gospodarstwie rolnym. Multimedia zatem 
w badanych rodzinach wiejskich wielopokoleniowych realizują funkcję wzorotwór-
czą incydentalnie, bardzo rzadko i w sposób wybiórczy, co wiąże się z ciągle jesz‑
cze ograniczonym dostępem do komputera i Internetu na wsi, ale również z niskim 
poziomem kompetencji medialnych, związanych głównie z brakiem umiejętności 
posługiwania się takim narzędziami, jak komputer oraz Internet oraz motywami 
korzystania z multimediów, które najczęściej dotyczą rozrywki.

Badane dzieci i młodzież bardzo często traktują korzystanie z multimediów w ka‑
tegoriach rozrywki (komputer 36%, Internet 22%). Młodzi użytkownicy komputera 
korzystają wtedy z gier komputerowych oraz multimedialnych programów eduka‑
cyjnych. W Internecie natomiast odwiedzają popularne witryny internetowe YouTu‑
be, Interia, Onet i inne o charakterze rozrywkowym. Należy podkreślić, że Internet 
jako źródło rozrywki wskazywany był przez młodych równie często jak radio, nie 
częściej jednak niż komputer. Nieco mniejsza grupa dzieci i młodzieży używająca 
komputera (17%) i Internetu (8%) czyni to w celu odreagowania zmęczenia, regene‑
racji sił zużytych podczas nauki lub pomocy rodzicom i dziadkom w gospodarstwie. 
Tylko pojedynczy rodzice traktują korzystanie z multimediów jako możliwość prze‑
żywania pozytywnych, radosnych doświadczeń pozwalających im na ucieczkę od 
monotonii, od codziennych problemów i spraw lub jako możliwość odpoczynku.

Podkreślić należy, że w odniesieniu do multimediów wysoki jest procent młodych, 
którzy nigdy nie korzystają wspólnie z komputera (27%) lub Internetu (24%). Wska‑
zuje to na indywidualny charakter odbioru przekazów multimedialnych. Czasami 
tylko badani (dzieci i młodzież 38%, rodzice 24,8% oraz jeden senior) razem używają 
komputera. Sytuację wspólnego korzystania z tego medium inicjują zazwyczaj mło‑
dzi, zachęcając rodziców do wspólnego korzystania z komputera w celu rozrywki lub 
wspólnej edukacji, co świadczy o kulturze prefiguratywnej w badanych rodzinach. 
Młodzi razem z dziadkami oglądają płyty CD dołączone do prasy religijnej, zdjęcia, 
filmy z uroczystości rodzinnych, zdjęcia z pielgrzymek. Pojedyncze natomiast oso‑
by czasami wspólnie korzystają z Internetu (młodzi 15%, rodzice 9,9%, jeden senior). 
W inicjowaniu wspólnego korzystania z tego medium prym wiodą młodzi. Wspól‑
nie korzystają wówczas z komunikatora internetowego Gadu‑Gadu lub Skype, aby 
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komunikować się z członkami rodziny przebywającymi za granicą lub odwiedzają 
różne strony internetowe. Trudno jest zatem mówić o integrującej funkcji multime‑
diów w badanych rodzinach wiejskich. Sporadyczne, wspólne korzystanie dotyczy 
tylko niektórych dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

Podobnie jak w przypadku telewizji, pokolenia dzieci i młodzieży oraz rodziców, 
korzystając z określonych przekazów multimedialnych, mają również szansę kom‑
pensacji braków kulturalnych, edukacyjnych środowiska lokalnego oraz środowi‑
ska rodzinnego w zakresie wielu potrzeb kulturalnych oraz organizacji form odpo‑
czynku i rozrywki.

Multimedia dla bardzo małej liczby badanych z poszczególnych generacji stano‑
wią źródło uzyskiwania informacji o wydarzeniach w Polsce, w Europie i na świe‑
cie. Dominującą rolę w tym zakresie pełni telewizja (jako uzupełnienie wiadomości 
telewizyjnych natomiast badani traktują przekazy radiowe). Tym niemniej jednak 
niektórzy badani z pokolenia młodego i średniego zaznaczają, że informacje uzy‑
skiwane za pośrednictwem Internetu są tak samo wiarygodne, obiektywne i dla 
nich zrozumiałe, jak te uzyskiwane poprzez radio (w pokoleniu dzieci i młodzieży 
wskaźnik procentowy jest nawet nieco wyższy – radio 14%; Internet 19%). Młodym 
łatwiej jest również dokonać oceny, wyrazić swoją opinię na temat wydarzeń prezen‑
towanych w Internecie, niż tych uzyskiwanych droga radiową. Niewielki jest jednak 
udział komputera i Internetu w budowanym przez pokolenie dzieci i młodzieży obra‑
zie Polski, Europy oraz świata. Znaczna większość spostrzeżeń, wyobrażeń i infor‑
macji, jakie badani uzyskują na ten temat, pochodzi z przekazów telewizyjnych.

Charakter relacji zachodzących między 
poszczególnymi generacjami w kontekście 
ich uczestnictwa w kulturze audiowizualnej

W badanych środowiskach rodzinnych występują cechy kultury prefiguratywnej. 
Pokolenie starsze i średnie, posiadając wzory pojmowania kultury i rozumowania 
rzeczywistości stworzone w oparciu o inne elementy niż pokolenie młodych żyją 
w czasach „dewaluacji starego świata” i „narodzin nowego”. Zauważyć również moż‑
na, że w badanych rodzinach dochodzi do swoistej eksplozji indywidualizmu po‑
szczególnych jej członków. Stanowi to charakterystyczną cechę rodziny w perspek‑
tywie ponowoczesności.

Zgodnie z założeniami teorii ekologii humanistycznej U. Bronfenbrennera (1976), 
środowisko traktuje się jako system, ogół warunków materialnych i niematerialnych, 
szereg wzajemnie powiązanych warstw, z których najbliższe wywierają na jednostkę 
bezpośredni wpływ, dalsze natomiast oddziałują pośrednio. Przypomnę tylko, że jest 
to koncepcja podmiotowa, całościowa, dynamiczna, ukazująca wzajemne powiązania 
między jednostką a poszczególnymi warstwami (mikrosystem, mezosystem, egzo‑
system, makrosystem) składającymi się na jej środowisko (Theiss 1995). Podkreślić 
należy, że obecnie to właśnie media w coraz większym stopniu warunkują i tworzą 
nowe środowisko wychowawcze człowieka – środowisko medialne. Na skutek nie‑



Wspólne cechy i różnice uczestnictwa rodzin wielopokoleniowych wiejskich w kulturze audiowizualnej | 117

powstrzymanej ekspansji mediów elektronicznych oraz multimediów (w szczególno‑
ści telewizji, komputera oraz Internetu), zmienia się, poszerza codzienna przestrzeń 
życia człowieka, obszar i rodzaj podejmowanych interakcji społecznych, niestety 
w znacznej mierze o charakterze pośrednim.

Parametry techniczne każdego z mediów, specyfika zastosowanej technologii 
umożliwiającej przesyłanie komunikatów, wymusza na trzech generacjach badanych 
rodzin podjęcie określonej aktywności związanej z ich odbiorem. Przeprowadzone 
analizy danych wskazują, że medium, które najczęściej (a w zasadzie jako jedyne) 
skupia przed ekranem odbiornika wszystkich domowników, jest telewizja. Telewizja 
jest to medium, które sprzyja wspólnemu odbieraniu emitowanych przez nią przeka‑
zów. W konsekwencji to medium w badanych rodzinach wielopokoleniowych wiej‑
skich pełni najszerszy zakres funkcji: jest głównym źródłem uzyskiwania informa‑
cji o otaczającej rzeczywistości, umożliwia zaspokojenie potrzeby rozrywki, stanowi 
najczęściej wykorzystywane medium w celu odreagowania zmęczenia, regeneracji 
sił zużytych podczas nauki w szkole lub pracy w gospodarstwie rolnym, kompensu‑
je wiele braków środowiska lokalnego i rodzinnego w zaspokojeniu różnorodnych 
potrzeb kulturalnych członków badanych rodzin, a przede wszystkim jako jedyne 
medium realizuje funkcję integrującą wszystkie generacje. Atrakcyjność przekazów 
telewizyjnych, ich szeroka oferta tematyczna powoduje, że badane pokolenia co‑
dziennie, systematycznie spotykają się na swoistej „celebracji audiowizualności”.

Odbiór programów telewizyjnych w znacznym stopniu angażuje uwagę użytkow‑
ników, zwłaszcza relacje sportowe, ulubione seriale, hity filmowe. Większość bada‑
nych (dzieci i młodzież – 79%, rodzice – 67,3%, dziadkowie – 79,5%) ogląda programy 
telewizyjne uważnie, w skupieniu. W trakcie przyswajania przekazów telewizyjnych 
często razem reagują śmiechem (czasami płaczem, wzruszeniem), wyjaśniają nawza‑
jem niezrozumiałe dla siebie kwestie, wątki fabuły, dyskutują na temat prezentowa‑
nych zachowań, postaw. Reakcje te są wspólne dla wszystkich badanych generacji. 
Rozpatrywać je zatem należy w obustronnych relacjach: dzieci – dzieci (rodzeństwo), 
dzieci – rodzice, dzieci – dziadkowie, rodzice – dziadkowie. Interesujące jest również 
to, że treści odbierane za pośrednictwem telewizji stanowią także przyczynek do roz‑
mów poza gronem rodziny, w grupie rówieśniczej, sąsiedzkiej, ponownego przeży‑
wania prezentowanych na ekranie telewizora treści w relacjach bezpośrednich.

Odmienny charakter mają relacje podejmowane przez badanych w trakcie od-
bioru audycji radiowych (schemat 2). Podstawową różnicą jest to, że komunikaty 
nadawane przez radio są odbierane raczej indywidualnie. Przekazy audialne emito‑
wane są w przestrzeń życiową badanych, natomiast każdy z domowników przypad‑
kowo odbiera te treści, które w danym czasie do niego docierają. Najczęściej badani 
słuchają muzyki oraz serwisów informacyjnych (seniorzy również modlitw w Radiu 
Maryja), rzadko natomiast wysłuchują określonych audycji. W dodatku treść odbie‑
ranych komunikatów sporadycznie jest dyskutowana w gronie rodzinnym. Radio 
w badanych rodzinach stanowi „tło”, wypełniające codzienność dzieci i młodzieży, 
rodziców oraz dziadków. Medium to jest uruchomiane we wczesnych godzinach po‑
rannych, a wyłączane dopiero wieczorem (a czasami późno w nocy). Jak twierdzili 
niektórzy badani, „radio gra na okrągło, cały czas, słuchamy, co leci, co popadnie”. 
Wypowiedzi takie świadczą o tym, że „aktywność” radia jest związana z uprzy‑
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jemnianiem wykonywanych codziennie czynności. Medium to jest „towarzyszem” 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w pracy w obejściu, w odrabianiu lekcji, 
przygotowywaniu i spożywaniu posiłków, rozmów z innymi domownikami, czyta‑
niu prasy, książek, sprzątaniu (tab. 2).

Tabela 2. Wybrane czynności najczęściej wykonywane przez badanych w trakcie 
słuchania audycji radiowych (dane w %)

Pokolenie młode Pokolenie średnie Pokolenie starsze
Sprzątam 36,0 Wykonuję prace domowe 50,5 Słucham uważnie 28,4

Odrabiam lekcje 27,0 Sprzątam 36,6 Wykonuje prace domowe 23,9

Przeglądam czasopisma 26,0 Przeglądam czasopisma 18,8 Sprzątam 17,0

Źródło: badania własne.

Badani traktują zatem odbiór audycji radiowych jako niewymagający zaangażo‑
wania większej uwagi. Sądzę, że główną tego przyczyną jest pozbawienie komuni‑
katów radiowych elementu audiowizualnego, tj. obrazu.

Inny charakter przyjmują relacje zachodzące między poszczególnymi generacjami 
(młodą, średnią i starszą) w kontekście używania multimediów (komputera i Inter‑
netu). Pomimo tego, że podobnie jak telewizja media te posiadają walory audiowi‑
zualne, to jednak korzystanie z nich ma raczej charakter indywidualny. Wysoki jest 
procent młodych, którzy nigdy nie korzystają razem z komputera (27%) lub Internetu 
(24%). Rodzice i dziadkowie, ze względu na brak zainteresowań oraz umiejętności 
obsługi komputera i Internetu, są dla głównych użytkowników multimediów w ba‑
danych rodzinach (czyli pokolenia młodych) „nieatrakcyjnymi partnerami” w uży‑
waniu multimediów. Z tego też względu młodzi wolą korzystać z nich w samotności 
lub w towarzystwie rodzeństwa i rówieśników.

W świetle otrzymanych danych stwierdzić należy, że „pełny kontakt” z multime‑
diami dotyczy tylko pokolenia młodych, ponieważ to oni najczęściej i w większości 
są osobami, które obsługują sprzęt komputerowy oraz nawigują poczynania innych 
domowników w sieci internetowej. Kontakt rodziców (trudno mówić o kontakcie 
dziadków, skoro o takim wspominał jeden senior) z komputerem i Internetem naj‑
częściej odbywa się za pośrednictwem ich dzieci, ponieważ są to osoby, które biegle 
potrafią obsługiwać sprzęt multimedialny.

Stwierdzić również należy, że wspólne korzystanie z multimediów ma miejsce 
jedynie w odniesieniu do pokolenia młodych, którzy używają ich razem z rodzeń‑
stwem bądź z rówieśnikami, kierując się tymi samymi zainteresowaniami, potrze‑
bami, motywami. Dorośli natomiast korzystają z multimediów niejako,, zza pleców” 
dzieci/wnuków. Nie podejmują bezpośrednich działań zmierzających w kierunku 
odbierania i panowania nad przekazem multimedialnym, lecz stają się najczęściej 
obserwatorami lub osobami kontrolującymi tematykę odbieranych prze młodych 
treści. Z tego też względu trudno jest stwierdzić o wspólnym korzystaniu badanych 
generacji z multimediów – badani korzystają z nich raczej razem.
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Zakończenie

Media elektroniczne stanowią obecnie stały element życia rodzinnego poprzez sam 
fakt ich istnienia w rodzinie i permanentnego, niemalże codziennego korzystania 
z nich przez członków rodziny (Izdebska 1996). Media i multimedia ze względu na 
swoją atrakcyjną formę przekazu komunikacyjnego, tworzą konkurencyjne dla tra‑
dycyjnych, nowe środowisko edukacyjno‑wychowawcze (Furmanek 2005: 18). Wspo‑
mniana nowa jakość układu edukacyjno‑wychowawczego w rodzinie skutkuje również 
modyfikacją relacji wewnątrzrodzinnych. Powiązania zachodzące pomiędzy ludźmi 
mogą mieć charakter jednokierunkowy lub dwukierunkowy, przybierające postać 
interakcji, które są istotą życia społecznego, i „oznaczają proces, w którym zachodzi 
wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej osób za pośrednictwem zachowań 
będących zespołami bodźców dla pozostałych uczestników tego procesu” (Kawula 
1999: 27). Jak uważa M. Tyszkowa (1991: 138) „taki rodzaj kontaktu dwu lub większej 
liczby osób, w jakim stanowią one dla siebie nawzajem (dzięki percepcji partnerów 
i ich wzajemnego zachowania się) bodźce wpływające na zmiany w zachowaniu”.

W obliczu procesów ponowoczesności, relatywizacji norm moralnych, ich ocen 
(Slany 2002; Urban 2005), ale również obecności mediów elektronicznych (telewizja, 
radio) i multimediów (komputer, Internet) w badanych rodzinach wielopokolenio‑
wych wiejskich, ich specyfiki, codziennego, systematycznego korzystania, następuje 
osłabienie tradycyjnych (naturalnych) więzi rodzinnych (więzi naturalnych), co rów‑
nież ma wpływ na charakter relacji zachodzących między poszczególnymi genera‑
cjami (młodą, średnią i starszą) w rodzinie wielopokoleniowej wiejskiej, w kontek‑
ście ich uczestnictwa w kulturze audiowizualnej. Jak twierdzi M. Braun‑Gałkowska 
(2007: 531) „niezależnie od oddziaływania odbieranych treści na poszczególne osoby, 
można […] mówić o wpływie mediów na całą grupę rodzinną i zmianie cech cha‑
rakteryzujących rodzinę jako całość”.
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Streszczenie

Tekst porusza zagadnienia uczestnictwa trzech generacji rodzin wielopokoleniowych wiejskich 
(młodej, średniej i starszej) w kulturze audiowizualnej. Zasadniczym celem jest ukazanie tego, 
co łączy, oraz tego, co różni poszczególne generacje rodzin wiejskich wielopokoleniowych, 
jeżeli chodzi o ich uczestnictwo w kulturze audiowizualnej (związane z zakresem, częstotli‑
wością, funkcjami jakie pełnią media elektroniczne i multimedia w ich życiu). Przedstawiony 
został również charakter relacji zachodzących między poszczególnymi generacjami w rodzi‑
nie wielopokoleniowej wiejskiej, w kontekście ich uczestnictwa w kulturze audiowizualnej.

Słowa kluczowe: kultura audiowizualna, uczestnictwo w kulturze audiowizualnej, wiejska 
rodzina wielopokoleniowa, media i multimedia

Common features and differences in participation 
of multigenerational rural families in audio‑visual culture

Summary

Text raises an issue of participation of multigenerational rural families (generations young, 
average and older) in audio‑visual culture. The principle aim it is exhibition of common 
contexts as well as some differences in their participation in audio‑visual culture (connect‑
ed with range, frequency, functions which electronic medias and multimedias fulfill in their 
life). Text also present the character of relation setting between individual generations in 
multigenerational rural families, in context of their participation in audio‑visual culture.

Keywords: in audio‑visual culture, participation in audio‑visual culture, multigenerational 
rural families, electronic medias and multimedias
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Wprowadzenie

Wśród wielu zagadnień, którymi zajmuje się współczesna nauka, 
kluczowym wydaje się być rodzina. Dynamiczna rzeczywistość 
w znacznym stopniu wpływa na sposób definiowania i postrzega‑
nia tej podstawowej komórki społecznej. Nie bez znaczenia są tu 
zmiany w demograficznej strukturze ludności. Dynamiczny przy‑
rost osób starszych wiąże się z wieloma konsekwencjami, które nie 
pozostają bez wpływu na relacje międzypokoleniowe. Niniejszy 
artykuł poświęcony jest rodzinie i międzygeneracyjnym relacjom 
w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji przemoco‑
wej wobec niektórych jej członków. Na przykładzie kilku narracji 
kobiet w wieku 60 i więcej lat – ofiar rodzinnej przemocy, pokaza‑
ne zostaną czynniki, które różnorodnych czynników, które mogą 
zakłócają stosunki między poszczególnymi generacjami tworzą‑
cymi rodzinę.

Rodzina i więzi rodzinne

Nie jest wcale łatwo podać definicję zjawisk czy elementów rzeczy‑
wistości społecznej, które są jej naturalną częścią. Do takich elemen‑
tów dzisiaj należy z pewnością rodzina. Jak zauważa L. Dyczewski, 
od czasów starożytności, na płaszczyźnie rozważań filozoficznych 
tudzież codziennych dysput, pochylano się nad problematyką ro‑
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dziny. Poruszano różne aspekty jej funkcjonowania i trzeba zauważyć, iż „poczynając 
od Arystotelesa, aż do dzisiaj, wielu myślicieli podkreśla, że rodzina jest społecznością 
powołaną do wzbudzania i kształtowania życia jednostkowego, a jednocześnie stanowi 
podstawę życia społecznego” (Dyczewski 2003: 9). Nasuwa się zatem wniosek – wielka 
jest rola rodziny i poważne zadania stoją przed tymi, którzy ją tworzą. Z drugiej stro‑
ny, trzeba pamiętać, iż sposób definiowania tej podstawowej komórki społeczeństwa, 
jak też społeczna percepcja i uwarunkowania życia rodziny odrywają znaczącą rolę.

Według A. Giddensa (2007: 194) „rodzina to grupa bezpośrednio spokrewnionych 
ze sobą osób, której dorośli członkowie przyjmują odpowiedzialność za opiekę nad 
dziećmi”. W swojej definicji autor podkreśla istotę pokrewieństwa, czyli biologicz‑
nego podłoża funkcjonowania grupy społecznej, zwanej rodziną. Z drugiej strony, 
zwraca uwagę na element relacji międzypokoleniowych, albowiem – według Gid‑
densa – rodzina jest grupą pierwotną, odpowiedzialną za proces socjalizacji mło‑
dej generacji. Nie można jednak zapominać, iż następstwem zmian zachodzących 
we współczesnym świecie jest tzw. socjalizacja odwrotna, osoby młodsze pomagają 
starszym odnaleźć się w rzeczywistości społecznej. A zatem definicja A. Giddensa 
pokazuje tylko jedną z płaszczyzn relacji międzypokoleniowych, gdzie kreowanie 
większy ciężar poprawności wzajemnych stosunków w większym stopniu zdaje się 
spoczywać na starszych członkach rodziny.

Bardziej rozbudowaną i chciałoby się powiedzieć „kompleksową” definicję rodziny 
podaje F. Adamski (1984: 21). Na podstawie analizy różnych ujęć rodziny wskazuje, 
iż – chcąc określić, co wyróżnia tę grupę społeczną od innych – wielu teoretyków 
uwypukla fakt uznanego społecznie typu trwałego obcowania płciowego, instytu‑
cjonalną formę małżeństwa, pewien system nomenklatury wyrażającej stosunki 
pokrewieństwa i dziedziczenia, kwestię zapewnienia swym członkom utrzymania 
i opieki, zaspokojenia ich potrzeb materialnych, przygotowania ich do samodziel‑
nego życia, czy też wspólne zamieszkiwanie.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość weryfikuje różne ujęcia rodziny. Biorąc 
na przykład pod uwagę fakt wspólnego zamieszkiwania, wiadomym jest, iż obecnie 
wiele rodzin nie zamieszkuje razem (np. ze względu na emigrację zarobkową rodzi‑
ców), czy też nie wszystkie osoby, które wspólnie zamieszkują, można nazwać rodziną 
w tradycyjnym jej rozumieniu – mowa tu o modnych dziś alternatywnych formach 
rodziny. W kontekście niniejszego artykułu i omawianego w nim problemu relacji 
międzypokoleniowych, warto posłużyć się wypracowaną przez F. Adamskiego defi‑
nicją rodziny, dzięki czemu łatwiejszym będzie ukazanie zakłóceń relacji między jej 
członkami. Adamski (1984: 21) podaje, że rodzina to grupa społeczna, którą cechuje 

„duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych we wspólnym ognisku 
domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, oparte na wierze w prawdziwą lub 
domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną i społeczną”.

Pisząc o rodzinie i relacjach międzypokoleniowych, należy ponadto mieć na uwa‑
dze kontekst starzenia się populacji świata, albowiem fakt „siwienia” społeczeństw 
pociąga za sobą liczne następstwa dostrzegalne w funkcjonowaniu rodziny. Polska, 
jak wiele innych państw, należy do starzejących się społeczeństw, gdzie popula‑
cja ludzi starych jest liczniej reprezentowana niż pokolenia ludzi młodych – mówi 
się zatem o „odwróconej piramidzie demograficznej” (Trafiałek 2006: 63). Według 
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Rocznika Demograficznego (GUS, 2010) w roku 2009 osoby w wieku 65 i więcej lat 
stanowiły 13,5% ludności naszego kraju, czyli jesteśmy krajem demograficznie sta‑
rym. Ponadto, dostępne prognozy wskazują, iż proces starzenia się społeczeństwa 
polskiego będzie postępował w ciągu najbliższych lat czy dekad. Na przykład z da‑
nych Eurostatu wynika, iż w 2020 roku osoby po 60. roku życia będą stanowić bli‑
sko 25% ludności polskiego społeczeństwa.

Przytoczone liczby dają do myślenia i sygnalizują istotę problemu, z którym bę‑
dzie musiało zmierzyć się społeczeństwo polskie i polska polityka społeczna. Społecz‑
ne skutki starzenia się ludności danego kraju dostrzegalne są na trzech poziomach: 
najniższy poziom, to poziom mikro – tworzony przez rodzinę. Poziom średni, czyli 
mezo to postrzeganie skutków starzenia się społeczeństwa w ramach społeczności 
lokalnych, a najszerszy poziom, dotyczący całego społeczeństwa, to poziom makro 
(Szatur‑Jaworska, Błędowski, Dzięgielewska 2006: 241). Tematyka niniejszej pracy 
wskazuje, iż przedmiotem analizy będzie poziom mikro, czyli poziom rodziny.

Starzejące się społeczeństwo a relacje międzypokoleniowe

Starość, podobnie jak każdy inny etap życia, ma swoje blaski i cienie, ma swoich zwo‑
lenników, ale i przeciwników. W zależności od kultury, czy epoki głoszono pochwałę 
starości i podkreślano jej przymioty, takie jak: mądrość, wiedza, doświadczenie, lub 
też uważano, iż starość to przejaw klęski człowieka. G. Minois stawia tezę, że „w kul‑
turach nastawionych na rozwój (społeczeństwa zachodnie) starość utożsamiana jest 
ze schyłkiem i upadkiem, a w kulturach nastawionych na równowagę (większość 
krajów Azji i Afryki) podeszły wiek traktowany jest na równi z innymi fazami ży‑
cia, takimi jak dzieciństwo, młodość czy wiek dojrzały” (Tokarz 2005: 10). Nie ulega 
wątpliwości, iż w społeczeństwie polskim dostrzegalne są zachowania typowe dla 
kultury zachodniej, gdzie coraz częściej brakuje miejsca na starość. Stereotypowe 
myślenie o seniorach, patrzenie na nich przez pryzmat zachodzących w wieku star‑
czym zmian biologicznych i psychicznych, mogą być przyczyną zakłóconych relacji 
międzypokoleniowych w niejednej rodzinie.

Jest rzeczą wiadomą, iż ludzie młodzi i przedstawiciele starszego pokolenia wy‑
chowali się w zupełnie innych warunkach, niejednokrotnie w innym systemie ak‑
sjologicznym czy kulturowym. I bez wątpienia jest to płaszczyzna, na której wielo‑
krotnie dostrzec można niezgodność i konflikt pokoleń. L. Dyczewski podkreśla, iż 

„wielość i różnorodność cech osób będących w rodzinie, takich jak: płeć, pochodzenie, 
różnice osobowości, odmienne umiejętności, stwarza możliwości uzupełniania się 
i buduje bogatą jedność z wielości. We wzajemnych relacjach konieczne jest jednak 
przywództwo i podporządkowanie, szacunek i wzajemne uznanie autorytetu, wa‑
runkujące prawidłowe funkcjonowanie. Autorytet określa nie tylko wiek, doświad‑
czenie, bycie w roli ojca lub matki, ale także określone kompetencje. Różnorodność 
talentów i umiejętności przyczynia się do konstruktywnego służenia sobie nawza‑
jem. Umożliwia uzyskanie pomocy w czymś, czego samemu się nie potrafi i udziel‑
nie pomocy innym członkom rodziny dzięki posłużeniu się swoimi zdolnościami 
i wiedzą” (cyt. za: Dudziak 2007: 157–158).
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Jednak przyjęcie takiej postawy i sposobu postrzegania relacji rodzinnych uwarun‑
kowane jest przebytym procesem socjalizacji. A jak wiadomo osoby starsze zostały 
wychowane w duchu innych wartości i dorastały w innych czasach niż ich dzieci czy 
wnukowie. Badania Hanny Świdy‑Ziemby (2005) wskazują, iż pojęciami pokolenio‑
wo obcymi są m.in. słowa patriotyzm, cnota, grzech, skromność, altruizm. Ponadto 
L. Dyczewski (2002: 108) wskazuje, że między pokoleniami rysują się różnice w za‑
kresie uznawanych wzorów zachowań, norm czy cech osobowościowych. Widocz‑
ne jest to na przykład w takich dziedzinach jak wychowanie dzieci, seks, trwałość 
małżeństwa, stosunek do pracy, moda.

Warto w tym miejscu poruszyć zagadnienie opieki dziadków nad wnukami. Zda‑
niem L. Dyczewskiego (2002: 90) „osoby starsze na ogół chętnie angażują się w opie‑
kę nad dziećmi/wnukami. W kontakty z nimi wkładają całych siebie: nie żałują sił, 
czasu ani pieniędzy. Kontakty te są dla nich bardziej cenne i atrakcyjne niż z przed‑
stawicielami własnego pokolenia. Rozszerzają ich życie emocjonalne i sferę intelek‑
tualną […], dają poczucie użyteczności, podtrzymują chęć do życia”. Wiele zysku‑
ją też sami wnukowie czy też ich zapracowani rodzice. Badania CBOS wskazują, iż 
ponad 97% Polaków uważa, iż osoby starsze potrzebne są w społeczeństwie, m.in. 
ze względu na to, że mogą zająć się wnukami (Wądołowska 2009: 3). Odrębną jest 
jednak kwestia udzielania przez osoby starsze rad, czy uwag dotyczących wychowa‑
nia młodego pokolenia. Komentowanie takich czy innych zachowań dorosłych dzie‑
ci nie jest mile widzialne, a w związku z tym osoby starsze, nawet jeśli dostrzegają 
niepokojące je sytuacje, bardzo często powstrzymują się od wyrażania swojej opinii. 
Wydaje się, że seniorzy są świadomi wciąż silnego oddziaływania wielu stereotypów 
związanych z wiekiem starczym, np. mówiących o „niemodnych” poglądach ludzi 
starych, ich tradycyjnym postrzeganiu świata. Dostosowując się do takiego sposobu 
ich społecznej percepcji, wiele spraw starają się przemilczeć. Nie zmienia to jednak 
faktu, iż uczestnictwo starszych rodziców w opiece nad wnukami jest znaczące.

Z drugiej strony należy wspomnieć o przeciwnym kierunku pomocy, a mianowi‑
cie od pokolenia młodszego do starszego. Wydłużanie się życia ludzkiego sprawia, 
iż osoby starsze dożywają późnej starości, co nie zawsze wiąże się z życiem w dobrej 
kondycji zdrowotnej. Stąd też starzy wiekiem rodzice niejednokrotnie potrzebują 
pomocy w wykonywaniu codziennych czynności lub indywidualnym prowadzeniu 
własnego gospodarstwa domowego. Dorosłe dzieci czują się zatem w obowiązku, by 
zapewnić opiekę swoim starszym wiekiem rodzicom i w tym obszarze pojawia się 
niejednokrotnie wiele „zgrzytów” i nieporozumień.

B. Szatur‑Jaworska wskazuje na znaczącą rolę średniego pokolenia. Jej zdaniem 
„kluczową rolę w organizowaniu pomocy dla osób starszych w rodzinie odgrywa śred‑
nie pokolenie, określane z racji swojej roli pośrednika między pokoleniami jako san‑
dwich‑generation. W tym zaś pokoleniu decydująca rola przypada kobietom – to one 
dostarczają pomocy zarówno dzieciom w rodzinie, jak i osobom starszym. Często jest 
to jednak wysiłek ponad siły. Możliwości opiekuńcze rodziny słabną, w miarę jak przy‑
bywa w nich ludzi starych” (Szatur‑Jaworska, Błędowski, Dzięgielewska 2006: 246).

Literatura anglojęzyczna, informując o wynikach prowadzonych badań, wska‑
zuje na obniżanie się dobrego samopoczucia dorosłych dzieci, sprawujących opiekę 
nad starszymi rodzicami. Z drugiej strony, osoby starsze otrzymujące pomoc także 
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nie czują się komfortowo, a świadomość zależności od dzieci, czy też bycia dla nich 
swoistym zobowiązaniem, wpływa negatywnie na samopoczucie seniorów. Ponad‑
to badania pokazują, iż stosunki rodzinne, stopień ich emocjonalnego zaangażowa‑
nia, ciągłość relacji, czy też zakres przywiązania do siebie, decydują o sposobie po‑
strzegania kwestii opieki dorosłych dzieci nad starszymi wiekiem rodzicami (Merz, 
Consedine 2009: 784).

Cenną i korzystną dla obu stron może okazać się koncepcja zaproponowana przez 
J. Halickiego (2010: 240). Mowa tu o przyjęciu postawy wzajemnej zależności, którą 
należy kształtować w ciągu całego życia. Chodzi o wzajemną zależność w ramach 
jednej generacji, jak i w relacjach międzygeneracyjnych. W opinii J. Halickiego „klu‑
czową kwestią w sytuacji zależności jest nauczenie się międzyludzkiej solidarności. 
Sytuację zależności pokazują trzy kolejne etapy: od pomocy jednostronnej, poprzez 
pomoc dwustronną, do pomocy wielostronnej”.

Należy jednakże mieć na uwadze sugestie P. Szukalskiego (2002), którego zda‑
niem rodzina nadal spełnia podstawową rolę w zakresie przepływów międzypoko‑
leniowych, jednakże o sprawowaniu przez nią funkcji wspierającej decydować będą 
nie tylko przemiany demograficzne, ale także przemiany mentalne. Naturalnym 
wydaje się oczekiwanie, iż w pierwszej kolejności członkowie rodziny powinni za‑
jąć się osobami starszymi. Z drugiej jednak strony, w trosce o dobre samopoczucie 
obu generacji i w związku z potencjalnym ryzykiem stanu wyczerpania psychicz‑
nego i fizycznego opiekuna, którym w warunkach polskich jest najczęściej członek 
rodziny (Bień, Wojszel, Wilmańska, Sienkiewicz 2001; Błędowski, Pędich 2004; Ha‑
licka 2006) należy poszukiwać także rozwiązań systemowych, które bardziej niż do‑
tąd chronić będą wspólnotę rodzinną, gdzie godne miejsce zajmują osoby starsze.

Zakłócenia relacji rodzinnych w świetle badań własnych

Chcąc pokazać przykłady zakłóceń relacji międzypokoleniowych, należy odwołać 
się do prowadzonych na ten temat badań. W tym miejscu zaprezentowane zostaną 
wyniki badań przeprowadzone w 2010 roku, w ramach międzynarodowego projektu 
DAPHNE III Intimate Partner Violence against Older Women, realizowanego ze stro‑
ny polskiej przez Zakład Socjologii Edukacji oraz Zakład Andragogiki i Gerontologii 
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (Halicka, Halicki, 
Kramkowska 2010). Celem wspomnianego projektu była diagnoza problemu przemocy 
doświadczanej przez kobiety w wieku 60 i więcej lat ze strony mężów/ partnerów.

Badania, realizowane w krajach partnerskich (Niemcy, Austria, Portugalia, Wielka 
Brytania, Węgry, Polska), przebiegały w trzech etapach. W pierwszym został przepro‑
wadzony sondaż diagnostyczny w różnych instytucjach pomocy i organizacjach poza‑
rządowych, które na co dzień mają/mogą mieć kontakt ze starszym kobietami, ofiarami 
przemocy w związku małżeńskim/partnerskim (N = 142). Dalszym krokiem były wy‑
wiady prowadzone z 30 pracownikami instytucji pomocy, którzy pracują z grupą kobiet, 
w stosunku do których przejawiana była przemoc. Ostatnim etapem projektu były wy‑
wiady ze starszymi kobietami, które doświadczają przemocy ze strony męża/partnera. 
Zostało przeprowadzonych 13 wywiadów i w trakcie ich realizacji okazało się, iż starsze 
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kobiety doznawały agresywnych zachowań nie tylko ze strony swych mężów czy part‑
nerów. Sprawcami przemocy były także dzieci – częściej synowie niż córki. W dalszej 
części pracy na ten aspekt relacji rodzinnych zostanie zwrócona szczególna uwaga. Na 
przykładzie kilku wywiadów przeprowadzonych z kobietami – ofiarami przemocy w ro‑
dzinie, pokazany zostanie problem zakłóconych relacji rodzinnych i czynników, które 
miały z tym związek. Interesujące wydaje się, na ile te pierwsze doświadczenia domu ro‑
dzinnego stanowią o dalszym rozwoju i drodze życiowej człowieka?

Doświadczenia z dzieciństwa

Proces socjalizacji odbywający się w rodzinie, w istotny sposób wpływa na dorosłe 
życie człowieka. F. Adamski (2002: 38–39), pisząc o funkcjach rodziny, zaznacza, że 

„w sferze społeczno‑kulturowej rodzina socjalizuje jako mała grupa, a jednocześnie 
instytucja społeczna, rządząca się normami i regułami przyjętymi w danym społe‑
czeństwie. Rodzina stanowi dla dziecka pewną, dość specyficzną, formę życia spo‑
łecznego, mniej lub bardziej zorganizowanego, opartego na współpracy i współdzia‑
łaniu, poszanowaniu praw drugich, wyrzeczeniu i ofiarności […]. Rodzina jest zatem 
środowiskiem decydującym o tym, w jakiej formie dokona się późniejsze wejście 
człowieka w społeczeństwo […]. W sferze świadomościowo‑moralnej oddziaływania 
socjalizacyjne rodziny polegają na tym, co można nazwać ukierunkowaniem moral‑
nym, wyrażającym się w znajomości i internalizacji norm. Sam proces rozwoju oso‑
bowego dziecka przebiega w atmosferze panujących w środowisku rodzinnym norm, 
reguł i zasad moralnych, ogólnych w swych założeniach, ale konkretyzowanych przez 
oddziaływania rodziców na dziecko. Wiadomo, że więcej niż owe zasady znaczą dla 
dziecka konkretne zachowania rodziców i poszczególnych członków rodziny”.

Warto przy tym zwrócić uwagę na jeszcze inne aspekty życia rodzinnego, które 
mniej lub bardziej stanowią o jakości życia, bowiem dom to nie tylko określony ze‑
spół domowników, ale także konkretne miejsce do życia (określona przestrzeń domu/
mieszkania oraz symbol własnych korzeni, pewna wartość. W literaturze przedmio‑
tu i życiu codziennym mówi się m.in. o tym, iż dzieci niejednokrotnie dziedziczą 
pewne zachowania rodziców, a to, co dzieje się w rodzinie pochodzenia, wpływa na 
sposób budowania relacji w założonym przez siebie domu. Z drugiej strony, trudne 
dzieciństwo może spowodować, iż dana osoba w dorosłym życiu będzie kierować 
się zasadą, zgodnie z którą należy robić wszystko, by nie dopuścić, aby jej bliscy do‑
świadczyli tego, co w dzieciństwie było jej udziałem. Do niniejszego wnioskowania 
skłaniają m.in. wypowiedzi jednej z narratorek.

Kobieta wychowywana była przez dziadków, z nimi mieszkała, mimo że rodzice 
mieszkali w tej samej wsi. Z uwagi na zapracowanie i konieczność sprawowania opie‑
ki nad pozostałymi dziećmi, rodzice oddali najstarszą córkę pod opiekę dziadków 
i tak już zostało. Narratorka z wielką czułością wypowiadała się o swoich dziadkach 
i otrzymanym od nich wychowaniu1:

1 Narracje kobiet zostały w tekście oznaczone kursywą. W nawiasie podano zmienione imiona nar‑
ratorek oraz ich wiek.
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A ja zostałam u swojej babci na wsi. No i muszę przyznać, że nie żałuję tego, bo 
zostałam wychowana, no jak prości ludzie, niewykształceni. Ale ile oni mieli w sobie 
uczciwości i podejścia prostego, rozumnego do życia to dziś mało się spotyka. Mojego 
dziadunia Dudka to mogłabym dać za przykład dla każdego, babcię również (mówi ze 
wzruszeniem). Miłość, szacunek do wszystkiego. W prosty sposób, ale oni sobie a tam‑
tych czasach umieli radzić (Alicja, 74 lata).

Trzeba jednak zaznaczyć, iż narratorka odczuła brak miłości matczynej i posta‑
nowiła, iż będzie chronić swoje dzieci przed podobnym doświadczeniem. Mówiła 
bowiem:

I ja sobie, dostając właśnie tego, tej oziębłości od swojej mamy (łka, cisza) przepra‑
szam, powiedziałam, że będę kochać swoją rodzinę. Dam wszystko dla swoich dzieci na 
co mnie będzie stać i tak było. Miałam 4 dzieci (Alicja, 74 lata).

I w innym miejscu dodała:

ja chciałam mieć rodzinę. Ja nie byłam kochana przez mamę. Powiedziałam, że swo‑
je życie poświęcę dla dzieci (Alicja, 74 lata).

I co ważne, cytowana kobieta mimo wszystko, potrafiła odnosić się do swojej mat‑
ki z wielkim szacunkiem i okazaniem jej ciepła i troski. Narratorka w następujący 
sposób opisuje swoje relacje z matką:

I przychodząc do mamy, jak już była sama, tato umarł wcześniej, 18 lat wcześniej, 
przychodząc do mamy, pomimo, jaki stosunek miała do mnie, czy mnie kochała, czy nie 
(mówi łkając), ja ją przytuliłam, powiedziałam, że kiedyś mi jej braknie, mimo tego, co ja 
dostałam od niej, to ja, idąc, już byłam za mąż tutaj […] mieszkałam, idąc 3 km pieszo 
do tej […] (chodzi o miejscowość, gdzie mieszkała matka). mówię, żeby ta mama jak 
najdłużej żyła, bo do kogo ja przyjdę. To był taki, nie chwalę się, ale Bozia jest świadkiem 
tego mojego zajścia. Że ja miałam taki właśnie stosunek do swojej mamy. I do dziś dnia 
brak mi jej. No, ale cóż, miała 87 lat, jak umarła. Taka jest kolej rzeczy (Alicja, 74 lata).

Komentując taką postawę chciałoby się powiedzieć, że to dość rzadko spotykana 
i godna podziwu postawa. Być może otrzymane od dziadków bardzo proste, a jed‑
nocześnie pełne uczucia wychowanie w duchu takich wartości. jak miłość, szacunek 
itp., jak też przykład dobrego wzajemnego traktowania się dziadków zaowocowały 
taką postawą u tej kobiety. Literatura przedmiotu wskazuje, iż częstymi są przypad‑
ki przejmowania od rodziców złych przykładów zachowań, a zakłócenia relacji mię‑
dzypokoleniowych (np. między rodzicami a dziećmi) przynoszą negatywne skutki. 
Sprawdza się to wielokrotnie w przypadku sytuacji przemocy w rodzinie. J. Mazur 
(2002: 90) pisze: „międzypokoleniowy przekaz wzorców sprawia, że dziecko, które 
cierpiało wskutek zjawiska przemocy, było jego świadkiem, samo prawdopodobnie 
będzie stosować przemoc w swojej rodzinie”.
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Narratorki, z którymi prowadzone były wywiady wspominały, iż mężowie stosu‑
jący wobec nich przemoc, zachowywali się tak samo jak ich ojcowie wobec swoich 
żon (w tym przypadku ich matek). Wspomniana wyżej narratorka relacjonowała:

Natomiast odnośnie do rodziny byłego męża, to z tego, co mi znajome mówią, jesz‑
cze do dziś […], nie dziw się, mówi, on odziedziczył to po swoim ojcu, jego ojciec taki 
był. To znaczy drażliwy, niedobry. Teściowa żyła 4 miesiąc, e jak żeśmy się pobrali. Była 
gnębiona podobno przez tego swojego byłego małżonka. A więcej nie mogę powiedzieć, 
tak nic, bo nie byłam razem z nimi. Z tym, że mi mówią, że on się wrodził do swojego 
ojca (Alicja, 74 lata).

Zacytowane piśmiennictwo, jak i wypowiedź narratorki, uświadamiają, jak ważne 
jest budowanie dobrych i zdrowych relacji w rodzinie. By życie rodzinne było dobre 
i udane, musi być zrozumienie, współdziałanie i współodpowiedzialność obu stron. 
Jeśli członkowie rodziny w inny sposób postrzegają relacje w rodzinie, w inny spo‑
sób definiują ich „normalność”, lub wynieśli z domu inne wzorce, to w pojedynkę 
niewiele można zdziałać. Takiej sytuacji doświadczyła np. cytowana wyżej narra‑
torka. W założonej przez siebie rodzinie starała się kierować zasadą miłości i tak jak 
postanowiła, poświęciła swe życie dzieciom. Postawione przed sobą zadanie starała 
się wypełnić właściwie, o czym zaświadcza następująca wypowiedź:

I syn w sądzie wypowiedział się, w aktach sądowych zanotowane, że dzięki mamie 
zdobyliśmy wykształcenie, tylko dzięki mamie, odwrócił się do mnie wtedy, pani sę‑
dzia na pewno to zauważyła, chwała jej za to – powiedział do mnie (Alicja, 74 lata).

Czy też inny fragment rozmowy z tą samą narratorką:

Jak pan […] wyrażał się o mnie do nauczycielki, która też uczyła. Że mnie daje za 
przykład matki, może to przesada, ale niestety, pan […] się wyraził w ten sposób, w cięż‑
kich czasach, w takiej sytuacji. Że ta pani ma męża, takiego jakiego ma, buduje, a dzie‑
cko nigdy nie przychodzi zaniedbane do szkoły, żeby miał nieodrobione lekcje, nigdy nie 
opuściła wywiadówki. Męża jej ja nie znam, żeby on był kiedykolwiek na wywiadówce 
(Alicja, 74 lata).

Jak widać sytuacja rodzinna, sposób traktowania matki przez ojca wpływają na 
zachowania dzieci w ich dorosłym życiu. Jeśli relacje mąż – żona i/lub ojciec – dzie‑
cko będą złe, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten negatywny bagaż doświadczeń 
powielony zostanie w późniejszym życiu dorastających członków rodziny. Przepro‑
wadzone wywiady uświadamiają nam jak poważne jest to obciążenie, a może na‑
wet i piętno.
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Zakłócenia relacji rodzinnych uwarunkowane 
występowaniem przemocy

Obserwowane przez dziecko agresywne zachowania ojca wobec matki tak mocno 
wpływają na jego psychikę, że niejednokrotnie ma ono problemy rodzinne w swoim 
dorosłym życiu. Jedna z narratorek, doświadczająca przemocy i poniżania ze strony 
swego męża przez cały czas trwania małżeństwa, opowiadała o nieudanym życiu ro‑
dzinnym i małżeńskim swych dorosłych dzieci. Jedna z córek poślubiła mężczyznę 
mającego słabość do alkoholu. Nałóg był w konsekwencji przyczyną jego śmierci. Ży‑
cie małżeńskie drugiej córki też było nieudane, w wyniku czego powtórnie wyszła za 
mąż. I jak opowiada narratorka, bagaż doświadczeń wyniesiony z domu rodzinnego 
ciągle daje o sobie znać. Kobieta wspomina taką wypowiedź córki – rozwódki:

Córka mi […] mówi: mamo myśmy przeżyli gehennę, bo ojciec cię ciągle bił, myśmy 
mieli ciągle kłopoty, jak cię nie mogliśmy obronić, bo mieliśmy kłopoty. Ja mówię, prze‑
praszam cię córko, przepraszam cię kochanie (Alicja, 74 lata).

Narratorka dodaje, że trudności jakie ma wspomniana córka z uporządkowaniem 
swego dorosłego życia rodzinnego i małżeńskiego, mocno odbijają się na jej dzie‑
ciach, czyli wnukach narratorki. Przywołuje tu przykład swego wnuka mówiąc:

Mam wnusia, który przechodzi też takie załamanie psychiczne, ponieważ córka no 
rozeszła się z pierwszym mężem, bo […] był trochę taki, taki nie taki […]. Wracając do 
tego, najstarszy wnuczek […], on to bardzo przeżywa, bardzo (Alicja, 74 lata).

A zatem swoiste brzemię, z którym żyją dzieci z rodzin patologicznych, może 
utrudniać i w wielu przypadkach utrudnia prowadzenie normalnego, uporządko‑
wanego życia dorosłego. Niewykluczone, że gorsza samoocena i brak poczucia włas‑
nej wartości rzutują na dokonywanie wyborów, które nieraz okazują się błędne. Po‑
nadto literatura przedmiotu donosi, iż „dzieci będące świadkami przemocy między 
rodzicami mają trudności we właściwym rozumieniu miłości i bliskości w związku. 
Błędne wyobrażenia na ten temat stają się później podstawą do zaburzeń relacjach 
z partnerem” (Badura‑Madej, Dobrzyńska‑Mesterhazy 2000: 88). I. Pospiszyl (1994: 
160) dodaje, że dzieci źle traktowane w dzieciństwie mają trudności w nawiązaniu 
kontaktów interpersonalnych, m.in. dlatego, że nie wynosiły z domu właściwych wzor‑
ców, umiejętności nawiązywania kontaktów, ale i dlatego, że są bardzo nieufne.

Narratorka opowiadała też o niedanym życiu swoich synów. Jeden z nich zaczął 
nadużywać alkoholu i, mimo iż miał rodzinę i dzieci, odebrał sobie życie, o czym 
narratorka opowiada w następujący sposób:

Syn […] który odebrał sobie życie, […] miał swoje konflikty. Zresztą zaczął pić, był 
gościem w domu. Zresztą ojciec zamiast mu…, zresztą nie wiem, jaka tam była sytuacja 
w domu. Co spowodowało, że on w pracy nie był. Ja byłam w pracy u niego w […] i pyta‑
łam przełożonych, czy […] miał konflikty w pracy. Nie, na nim można było zawsze polegać, 
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to był kochany, pracowite dziecko, od lat 14 on umiał sobie wszystko zrobić […] i powie‑
dzieli mi jego przełożeni […], że na […] można było zawsze polegać (Alicja, 74 lata).

Natomiast drugi z synów rozszedł się z żoną, wrócił do rodzinnego domu, „wszedł” 
w układ z ojcem i stosuje wobec matki przemoc. Dla narratorki cała sytuacja jest 
trudna do zrozumienia, gdyż jak opowiada:

On, syn ojca bił. Też 3–4 lata temu. Tak go ubił, rzucił na schody tak, że ojciec miał 
połamane żebra. O co to poszło? Wtedy chyba stanął w mojej obronie. Ale to nie musiał 
w ten sposób, żeby ojca rzucić na schody betonowe, żeby sobie ojciec nie mógł z nim po‑
rozmawiać […] a oni się sobie teraz podali rękę w tym celu, żeby mnie wyeliminować, 
żeby mnie wyrzucić z domu (Alicja, 74 lata).

Z relacji narratorki wynika, iż obserwowana przez syna przemoc ze strony ojca 
wobec matki, pobudzała w nim zachowania obronne i chęć chronienia matki przed 
agresją. Bo to właśnie do wypowiedzi tego syna w sądzie odnosiła się narratorka we 
wcześniej cytowanym fragmencie wywiadu. I jak opowiada kobieta:

A dziś do tego stopnia się zmienił, że mnie chce usunąć, bo mu jest potrzebne miesz‑
kanie, bo rozszedł się z żoną. Nie ma gdzie mieszkać (Alicja, 74 lata).

Można zatem ponownie dostrzec, jak bardzo doświadczenia, mające miejsce 
w domu rodzinnym, oddziałują na dorosłe życie dzieci. Wspomniany syn ma za 
sobą nieudane małżeństwo, jak opowiadała narratorka, pojawiły się nowe kobiety 
i nie można wykluczyć, że niepowodzenie małżeńskie wpłynęło na zamianę posta‑
wy wobec matki.

Co najważniejsze, to, że mąż mnie wyrzuca z domu, każe iść się wynosić. Do czego 
dołącza się syn […]. Wezwał pogotowie psychiatryczne, to będzie 1,5 roku temu. Pani 
doktor, no ja już nie wiem, czy to była pani doktor, czy asystentka, porozmawiali ze mną, 
odjechali. I w dalszym ciągu widzi, że to mnie nie wypaliło, to używa innych sposobów. 
Po drugie, byłam bita przez syna (Alicja, 74 lata).

Z drugiej strony, sama narratorka w inny sposób tłumaczy zachowanie syna. 
Opowiada:

Bo wiem, że już synowi nie pomogę. Bo on w pewnym stopniu odziedziczył w genach. 
Bo ja już przez te lata tak się poznałam, że on odziedziczył głupotę, tą nienawiść, pomi‑
mo że skończył trochę tej szkoły. Ale tak sobie myślę, szkoła daje to człowiekowi w życiu, 
żeby zdobyć zawód, on ma możność mieć pieniążki i mieć to życie. Ale jeśli chodzi o to 
wnętrze człowieka, to tego się nie nabywa. Częściowo odziedziczy się po danym osobni‑
ku rodzicu, ewentualnie człowiek się uczy żyć patrząc na inne sytuacje otaczające nas. 
Ewentualnie na swoich błędach uczy się żyć (Alicja, 74 lata).
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Kobieta, doznająca przemocy ze strony swego męża wskazuje na zakłócenia w ro‑
dzinie i ich międzypokoleniowe dziedziczenie. Jej mąż zachowania przemocowe 

„podpatrzył” u swego ojca, co potem zostało pokazane przedstawicielowi kolejnego 
pokolenia – synowi.

Jest jeszcze jedna płaszczyzna, na której można dostrzec zakłócenia międzypo‑
koleniowe. Odwołując się do omawianego wyżej przypadku, trzeba podkreślić istotę 
spraw majątkowych, które w sytuacjach zakłóconych relacji rodzinnych mogą mieć 
szczególne znaczenie. Narratorka wspominała bowiem, iż „podanie sobie rąk” przez 
ojca i syna stosujących wobec niej przemoc wynika m.in. ze wspomnianego wyżej 
podobieństwa charakterów, jak też uwarunkowane jest chęcią wypędzenia kobie‑
ty z domu i odsunięcia od możliwości odziedziczenia domu. Narratorka opowiada 
o tym w następujący sposób:

I jeszcze usłyszałam taką samą odpowiedź od pana policjanta, jak dzwoniłam, z po‑
sterunku […]. No jeśli pani nie może wytrzymać, to niech się pani wyprowadzi. Pro‑
szę mi powiedzieć: ja mam się z własnego domu wyprowadzić? Pod most? Nie mam się 
gdzie wyprowadzić. Po drugie, umocnię, tak jak powiedziałam, tego, który się nade mną 
znęca, a stary może go zameldować na stałe i wtedy żaden mój wnuś tam się nie poja‑
wi (Alicja, 74 lata).

Jak dodaje narratorka, osobą, która wprowadza zamęt i stara się doprowadzić do 
zakłócenia relacji: dziadkowie – wnuki, jest syn. Z wypowiedzi kobiety wynika, że 
syn nie tylko nie pozwala na wizyty swoich sióstr, lecz niemile widziani są również 
wnukowie. A zatem kwestie majątkowe i chęć „zagarnięcia” wszystkiego dla siebie, 
to kolejna z płaszczyzn mogąca powodować międzypokoleniowe „zgrzyty”.

O podobnych problemach, lecz mających nieco inny wymiar mówiła inna narra‑
torka. W odróżnieniu do zaprezentowanego wyżej przykładu, kiedy to syn zakłócał 
relacje rodzinne, w przypadku tej kobiety, mąż, stosujący wobec niej przemoc, wyko‑
rzystywał swoją dobrą sytuację materialną do tego, by dzieci „trzymały” jego stronę.

Relacje innej kobiety także są poruszające i skłaniają do refleksji. Owa kobieta 
wyznała, że po 44 latach dobrego, zgodnego małżeństwa mąż chce się z nią roz‑
wieść, gdyż zakochał się w innej kobiecie. Narratorka doświadcza ze strony męża 
różnych form przemocy, jest też oskarżana i obarczana winą za całą sytuację. Na 
zadane przez osobę prowadzącą wywiad pytanie o ewentualne tłumaczenie swego 
zachowania przez męża, kobieta odpowiedziała:

On się nie tłumaczył, to ja jestem winna. Ja jestem niepotrzebna, ja powinnam je‑
chać i nie wracać […] on kazał mi żyć swoim życiem, a on swoim. On mówił, że mał‑
żeństwa nie ma, już powiedział […]. Już on się przygotował do rozwodu przygotowuje 
się już […], bo ja niedobra jestem. On umie tak zamanipulować, tak opisać, i wszystko, 
i że tego, i że ja tylko kłamię (Karolina, 65 lat).

Narratorka uważa, że cała sytuacja, która miała miejsce w jej życiu, wynika z fak‑
tu, że kochanka męża zainteresowana jest jego pieniędzmi. Tak opowiada o swoich 
przypuszczeniach:



132 | Małgorzata Halicka

Ja sądzę, że to kobiety rozbijają małżeństwo, wiedzą, że ma pieniądze, a ona jest 
taka cwana babka, że ona już tak jego rozkochała i że ona… To jest tylko dla korzyści 
majątkowej, to jest obłuda (Karolina, 65 lat).

I w innym miejscu:

Tylko jej rozchodzi się, że on jest majętny, ma samochody dwa, motory, emeryturę, 
pracuje, dwa domy i co? I kocha takiego (Karolina, 65 lat).

Kobieta wyraźnie przeżywa rozpad swego długoletniego małżeństwa, a to, co 
dodatkowo jest dla niej bardzo trudne do zniesienia, to postawa dzieci wobec całej 
sytuacji. Potwierdza to następująca wypowiedź narratorki:

Mnie jest bardzo przykro, że mój ten starszy syn i synowa starsza w ogóle nie wierzyli, 
że to jest prawda […] że to ja jestem nie w porządku. […] To do nich nie docierało. I to 
mi było bardzo przykro […]. A mnie koleżanka wzięła na dyskotekę, pójdzie za świadka, 
ale chodzą starsze kobiety, bo to dobrze, my same pobawimy się. I na kręgosłup i tego 
fajne to jest. No, to co tego, to on chodzi, jeździ z babą po sanatoriach, po weekendach 
po tym, i to to jest w porządku. A syn mówi, a co ty mówisz na tatę, a sama na tańce 
chodzisz? Oni po prostu, oni też tego nie rozumieją, to ja jestem w porządku, że na tań‑
ce idę. A ile tam byłam, może dwa razy (Karolina, 65 lat).

Czy też inny fragment rozmowy:

Małżonek mówi, że synowa powiedziała, że ty na dyskoteki chodzisz. Synowej nie 
mówiłam, a ta wiedziała i syn wiedział. Ale to […], że powiedzieli, to powiedzieli, no 
cóż, ale że już mnie obwiniają, mi tak przykro, że już nie stają po mojej stronie, tylko 
muszą już dołować mnie (Karolina, 65 lat).

Narratorka uważa, że mąż dzięki posiadanym pieniądzom przekupił jednego 
z synów i synową, którzy przyjmują wersję ojca i obwiniają matkę za rozpad rodzi‑
ny. Kobieta tłumaczy:

Ten młodszy i młodsza synowa nie, oni są za mną […] starszy syn mówi, żebyś ty da‑
wała tyle pieniędzy, to ja bym cię na rękach nosił. A ja mam 1000 zł emerytury, to jakie 
pieniądze (Karolina, 65 lat).

A w innym miejscu dodaje:

No, taki ten młodszy po prostu, ma takie serce, a ten starszy nie, on już w tatuśka.. Ta‑
tusiek, obiecuje, że zapisze (w domyśle majątek), on ich przekupuje (Karolina, 65 lat).

Narratorka opowiada też o zachowaniu synowej:
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Ta to jest […] za teściem, ona też materialistka jest, ona tak umie […] Ona więcej 
taka jest w jego stronę, tak. No […] tak materialnie ciągnie, tak…, a ja jestem na prze‑
granej (Karolina, 65 lat).

Przytoczone wypowiedzi uświadamiają nam, jak bardzo sprawy majątkowe mogą 
zakłócić relacje rodzinne. I szczególnie w sytuacji doświadczania przemocy w rodzinie, 
osoba która dysponuje znacznymi zasobami materialnymi jest w stanie „przeciąg‑
nąć” do siebie innych członków rodziny – nawet jeśli jest to sprawca przemocy, czyli 
osoba zadająca ból i cierpienie innym. Podkreślić jednak należy iż na ogół kobiety 
(matki) doświadczające w rodzinie nadużyć mogą liczyć na pomoc ze strony swo‑
ich dzieci. Częściej zwracają uwagę zakłócone relacje pomiędzy ojcem i dziećmi.

Kolejna kobieta doznająca przemocy ze strony męża opowiadała o wielkim wspar‑
ciu, jakie miała ze strony swych dorosłych dzieci. Chcąc chronić swe potomstwo 
przed agresją męża, wysyłała je do siostry, gdzie mogły znaleźć schronienie. W taki 
sposób wspomina ten czas:

Powiem tylko pani, że później siostra moje dzieci wzięła. Ona pracowała […] w fa‑
bryce. No a później już pracowała, na lekkiej pracy była portierką. To zobaczy pani, że 
dzieci chodzili do niej do zakładu. Pierwsze początki, a potem szli z nią do domu, a po‑
tem już siostra dała im klucze, kazała nikogo nie wpuszczać i oni sami chodzili, tylko 
ja wychodziła na ulicę, a dzieci pytali się mnie, czy tata pijany czy trzeźwy. Jak pijany, 
szli tam, jak trzeźwy w domu już był, to przychodzili do domu. Córka, to od siostry za 
mąż wyszła (Józefa, 73 lata).

A w innym miejscu dodała:

Oni jeszcze do podstawowej szkoły chodzili, to już u  siostry mieszkali (Józefa, 
73 lata).

Niewykluczone, że takie zachowania narratorki i sposób na poradzenie sobie 
z agresywnymi zachowaniami męża spowodowały, iż dzieciom udało się założyć ro‑
dziny i mieć w miarę normalne życie. Z opowiadań narratorki można wnioskować, 
iż trudne dzieciństwo odbiło się na kondycji psychofizycznej dzieci, lecz zostały one 
uchronione od odziedziczenia patologicznych zachowań ojca. Dodatkowo pomaga‑
ły matce w uporządkowaniu całej sprawy i uwolnieniu jej od agresora. Kobieta tak 
opowiada o tym, co się działo:

Córka zeznawała od początku do końca, jak było […], bo on wie, że córka wszystko 
opisała, syn wszystko opisał, jak on się obchodził, nawet do syna z siekierą skoczył. Sy‑
nowa wszystko opisała, siostra opisała, jak dzieci chowała, jak on nachodził, żeby jego 
wpuścić, awantury chciał robić (Józefa, 73 lata).

Inny fragment rozmowy mówi o żywym zainteresowaniu córki, mieszkającej na 
drugim końcu Polski, tym, co dzieje się u matki. Z drugiej strony, można wniosko‑
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wać, jak bardzo narratorka chciała chronić i chroniła swoje dzieci przed angażowa‑
niem się w doświadczaną przez nią sytuację.

I córka się martwi i tego, bo córka już chciała dawniej. Ona zadzwoniła, ja stała na 
korytarzu i płakała i mówię, że taka sprawa, wygnał. To córka chciała, żeby, żeby poli‑
cję wezwać. Ale mówię, zostaw (Józefa, 73 lata).

Kobieta opowiadała też, jaki był stosunek męża do dzieci. Z całą pewnością moż‑
na tu mówić o zakłóconych relacjach, gdyż, jak wspomina narratorka:

On nic dla dzieci nie dawał, […] cudzym dawał cukierki, a dzieciom figę z makiem 
[…]. Własnemu synowi […] cukierków nie dał, a z ulicy przyprowadzał, cukierki da‑
wał (Józefa, 73 lata).

Przejawianie agresywnych, krzywdzących zachowań w „duchowym zjednoczeniu 
szczupłego grona osób, skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami wza‑
jemnej pomocy i opieki, opartym na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność 
biologiczną, tradycję rodzinną i społeczną” – jak definiuje rodzinę wcześnie cytowa‑
ny F. Adamski ( 1984: 21) może powodować zakłócenia relacji rodzinnych w różnym 
czasie i w różnej przestrzeni.

Wychowywanie się w rodzinie z problemem przemocy może prowadzić do po‑
jawiania się trudności w dorosłym życiu poszczególnych członków rodziny, jak też 

„niezdrowe” stosunki mogą mieć miejsce we wzajemnym odnoszeniu się do siebie 
dorosłych dzieci i rodziców, czy też wnuków i dziadków. Jest to zatem problem bar‑
dzo poważny, a jednocześnie złożony i brzemienny w skutkach, które mogą być od‑
czuwane nawet przez kilka następnych pokoleń.

Podsumowanie

Z zaprezentowanych narracji możemy odczytać wiele wskazań dla nas, ludzi różnego 
wieku i różnych profesji. Jak widzieliśmy, dorastanie „pod wspólnym dachem”, gdzie 
potrzeby nie tylko materialne, ale i psychiczne są realizowane w niedostatecznym 
stopniu, powoduje, że pewne deficyty utrwalają się w nas na całe życie.

Czy można temu jakoś zaradzić? Z pewnością tak. Należy stale przypominać, jak 
ważne jest przywrócenie, czy też odnowienie właściwego rozumienia rodziny. Bo, je‑
śli bardziej powszechną stałaby się definicja rodziny, podana przez F. Adamskiego, 
to być możne udałoby się uniknąć wielu problemów, których dziś ta podstawowa 
komórka społeczna tak często doświadcza.

Należy także docenić podejmowane przez instytucje i organizacje różnorodne 
działania, które mają na celu uwrażliwianie na problemy zakłócające relacje w ro‑
dzinie. Jednakże w trosce o dobre samopoczucie obu generacji, jak też w celu unik‑
nięcia niepotrzebnych zakłóceń relacji międzypokoleniowych, warto podjąć szerszą 
dyskusję – także nad pomocą ze strony państwa – w zakresie wdrożenia odpowied‑
niego do potrzeb systemu wsparcia rodzinom, w których istnieje potencjalne niebez‑
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pieczeństwo, że relacje rodzinne z różnych powodów zostaną zakłócone. Kluczem 
do tego niech będzie rewizja wartości i stylu życia polskiej rodziny we współczes‑
nym społeczeństwie.
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Streszczenie

Praca dotyczy rodziny i jej międzypokoleniowych relacji. Szczególny akcent położony jest 
na pokazanie zakłóceń w relacjach międzypokoleniowych i czynników, które temu sprzy‑
jają. Praca oparta jest na badaniach jakościowych, prowadzonych w latach 2009–2010 przez 
Zakład Socjologii Edukacji oraz Zakład Andragogiki i Gerontologii Wydziału Pedagogiki 
i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, w ramach międzynarodowego projektu badaw‑
czego DAPHNE III pt. Intimate Partner Violence against Older Women.

Słowa kluczowe: rodzina, relacje międzypokoleniowe, zakłócenia relacji, badania jakościowe

Disruption of intergenerational relations in the family. 
On the basis of multiple case study.

Summary

The article concerns the family and its intergenerational relations. A particular accent is put 
to show disruptions in intergenerational relations and factors that are conducive for such 
situations. The article is based on qualitative research conducted in years 2009–2010 by the 
Unit for Sociology of Education and the Unit for Andragogy and Gerontology at the Faculty 
of Pedagogy and Psychology, University of Białystok, in the frame of international research 
project DAPHNE III Intimate Partner Violence against Older Women.

Key words: family, intergenerational relations, disruptions in intergenerational relations, 
qualitative research
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Relacje interpersonalne z bliskimi 
a jakość życia związana ze 
zdrowiem kobiet ciężarnych1

Wstęp

Wyniki badań wskazują, że kobiety zamężne w porównaniu z nie‑
zamężnymi wykazują się zachowaniami prozdrowotnymi, lepszym 
zdrowiem psychicznym i dobrostanem emocjonalnym oraz lepiej 
oceniają swój stan zdrowia i zadowolenie z życia. Badania przepro‑
wadzone w grupie 3633 niezamężnych kobiet w ciąży o niskich do‑
chodach, mieszkających na terenach zurbanizowanych, pokazują, 
że jakość relacji z ojcem dziecka ma wpływ na zdrowie psychiczne 
i zachowania zdrowotne. Kobiety, które nie mają dobrych relacji 
z ojcem dziecka, częściej wykazują symptomy depresji, stresu, częś‑
ciej używają narkotyków i palą papierosy (Bloch i wsp. 2009: 726).

Długotrwałe odczuwanie silnych emocji: lęku i depresji przez 
kobiety w ciąży ma negatywny wpływ na funkcjonowanie nowo‑
rodka i jego rozwój psychofizyczny (Gracka‑Tomaszewska 2010: 
216; Field, Diego, Hernandez‑Reif 2009: 239). Jednym z czynni‑
ków wpływających na odczuwanie tych emocji jest jakość relacji 
między małżonkami lub konieczność samotnego wychowywania 
dziecka (w tym przypadku brakuje kobiecie nie tylko emocjonal‑
nego wsparcia partnera, ale często także finansowego) (Gracka‑To‑
maszewska 2010: 216). Typowe symptomy depresji (zaburzenia snu, 
apetytu, uczucie zmęczenia) są często błędnie interpretowane jako 

1 Pracę zrealizowano w ramach tematu statutowego Zakładu Epidemiologii 
i Biostatystyki Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Me‑
dycznego w Łodzi, nr 503/6–029–07/503–01.
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normalne odczucia okresu ciąży, dlatego tylko niewielki odsetek kobiet, których ob‑
jawy wskazują na depresję dużą2, jest z tego powodu leczona w okresie ciąży i po po‑
rodzie. Tymczasem depresja poporodowa występuje u ok. 15% kobiet po porodzie, 
czyniąc ją jedną z najczęściej występujących komplikacji okołoporodowych (Mar‑
cus 2009: 15). Zaburzenia lękowe w czasie ciąży powodują częstsze występowanie 
powikłań porodu, wpływają negatywnie na rozwój płodu, zwiększają prawdopodo‑
bieństwo problemów emocjonalnych i behawioralnych u dziecka (Correia, Linhares 
2007: 677). Istnieją doniesienia wiążące stres w okresie ciąży z autyzmem dziecka 
(Kinney i wsp., 2008: 1519).

Istnieje różnica między pojawieniem się pierwszego dziecka w rodzinie a poja‑
wieniem się kolejnego: pierwsze dziecko wiąże się z poważnymi zmianami w życiu 
rodziców, natomiast zmiany po pojawieniu się kolejnych dzieci nie są tak diametral‑
ne. Moore i wsp. (2009: 91) zdefiniowali pojęcie „ryzykownych urodzeń” (high‑risk 
birth). Mamy do czynienia z „ryzykownymi urodzinami”, jeśli miały miejsce co naj‑
mniej dwa spośród pięciu czynników:

1) dziecko urodziło się poza małżeństwem;
2) relacja między rodzicami dziecka jest bardzo skonfliktowana;
3) relacja między rodzicami dziecka jest nieszczęśliwa;
4) jest to czwarte lub późniejsze dziecko w rodzinie;
5) od urodzenia poprzedniego dziecka upłynął okres krótszy niż 12 miesięcy.
Z badań wynika, że powyższe czynniki są predyktorami późniejszych zaburzeń 

rozwojowych dziecka. Oprócz czynników socjoekonomicznych (wykształcenie, do‑
chody) na „ryzykowne urodzenia” wpływ mają relacje międzypokoleniowe: ryzyko 
jest mniejsze, gdy obydwoje rodzice oczekują dziecka (czyli relacje rodzice‑dziecko 
powstają wcześnie i są pozytywne), a także gdy każde z rodziców dziecka mieszka‑
ło razem ze swoimi biologicznymi rodzicami do 16. roku życia (następuje wówczas 
transmisja pozytywnych relacji międzypokoleniowych na kolejne pokolenie).

Relacje międzypokoleniowe rodzą się w okresie płodowym. Muller (cyt. za Alhu‑
sen 2008: 315) definiuje więź matki i płodu (Maternal‑Fetal Attachment, MFA) jako 

„niepowtarzalną, czułą relację, która rozwija się między matką i jej dzieckiem”. Po‑
wstało kilka narzędzi – kwestionariuszy – do pomiaru MFA. Wykazano, że istnieje 
korelacja między poziomem MFA a psychicznym dobrostanem i zachowaniami zdro‑
wotnymi kobiet ciężarnych. Na powstawanie MFA istotny wpływ ma technologia ul‑
trasonograficzna – okazuje się, że możliwość zobaczenia ruszającego się płodu i jego 
bijącego serca na ekranie urządzenia USG pozwala łatwiej nawiązać więź z dzieckiem, 
niż samo wyczuwanie jego ruchów. MFA jest silnie skorelowana z wyższym statusem 
socjoekonomicznym, z którym wiąże się lepszy dostęp do obszernych badań prena‑
talnych (USG), stabilne relacje rodzinne, odczuwane wsparcie (Alhusen 2008: 315).

Szczególną uwagę warto zwrócić na badania młodocianych. Ponieważ ciąże wśród 
nastolatek są w przeważającej mierze niechciane i nieplanowane, nie stanowi to do‑
brej prognozy dla jakości relacji między matką i dzieckiem. Ciąże nastolatek są często 
obciążone dużym ryzykiem. Z ciążą u nastolatek najczęściej współwystępują inne 

2 Depresja duża to wieloobjawowe zaburzenie psychiczne o nieznanej do końca etiologii; znana rów‑
nież jako depresja jednobiegunowa lub endogenna.
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czynniki stanowiące zagrożenie dla harmonijnego rozwoju relacji matka‑dziecko: ni‑
ski status socjoekonomiczny, zawodowy, brak samodzielności finansowej i – z uwagi 
na wiek – niskie wykształcenie (Rycel i wsp. 2008: 867).

W niniejszej pracy zostanie omówiona zależność pomiędzy jakością i siłą relacji 
między ciężarnymi i osobami z ich otoczenia a jakością życia związaną ze zdrowiem 
(Health Related Quality of Life, HRQL). Liczne narzędzia do oceny HRQL oraz podsta‑
wy teoretyczne badań nad HRQL zostały wypracowane w trakcie wielu lat. Możliwe 
jest dzięki temu ilościowe ujęcie jakości życia związanej ze zdrowiem (Karski 2003: 
371), a co za tym idzie, możliwe jest porównywanie różnych procedur medycznych 
ze względu na ich wpływ na HRQL pacjentów oraz ocena, w jakim stopniu różne 
czynniki zagrożenia (np. niepełnosprawność, warunki socjoekonomiczne, choroby) 
na ten miernik wpływają.

Narzędziami do mierzenia HRQL są kwestionariusze samooceny stanu zdrowia 
badanej osoby. Wśród najbardziej znanych kwestionariuszy do badania HRQL znaj‑
dują się SF‑36 (Short Form 36 Health Survey) i EQ‑5D (EuroQol 5 Dimensions). Narzę‑
dzia te zostały właściwie przebadane, przetłumaczone na wiele języków (w przypadku 
tłumaczeń przeszły walidację lingwistyczną mającą na celu ustalenie, czy w każdym 
języku są tak samo rozumiane). Dzięki standaryzacji i możliwości porównywania 
uzyskanych wyników są szeroko wykorzystywane w licznych badaniach epidemio‑
logicznych, również nad populacją kobiet ciężarnych (Rycel i wsp., 2008: 867; Jansen 
i wsp., 2007: 579; Shaheen, Lindholm 2006: 128; Torkan i wsp., 2009; Setse i wsp., 2009: 
577; Da Costa i wsp., 2006: 95; Jomeen, Martin 2005: 131; Mckee i wsp., 2001: 988).

Koncepcja jakości życia związanej ze zdrowiem jest powiązana niepełnospraw‑
nością. Niepełnosprawność jest tu traktowana jako trwały lub przejściowy ubytek 
zdrowia. Tymczasem koncepcje wysokiej jakości życia w naukach społecznych są 
związane z życiem dającym dużo satysfakcji (Trzebiatowski, 2011: 25). Z uwagi na 
to, że definicja zdrowia ulegała z czasem stopniowemu poszerzeniu, tak że obecnie 
aspiruje do objęcia także sfery duchowej (Chuengsatiansup 2002: 3), w przyszłości być 
może koncepcje jakości życia z nauk społecznych i medycznych ulegną unifikacji.

Celem niniejszej pracy jest: 1. ocena wsparcia udzielanego ciężarnym przez osoby 
z rodziny z innych pokoleń niż kobiety; 2. ocena zależności jakości życia mierzonej 
stanem zdrowia a jakością i siłą relacji między kobietami i osobami z ich otoczenia 
3. określenie czynników socjoekonomicznych mających wpływ na jakość i siłę tych 
relacji; 4. ocena przydatności kwestionariusza SSQ w badaniach nad jakością życia 
związaną ze zdrowiem.

Materiał i metody

Badanie zostało przeprowadzone w 2010 r. w grupie 158 pacjentek hospitalizowa‑
nych między 17 marca a 19 maja w Klinice Medycyny Matczyno‑Płodowej i Gine‑
kologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, będącej ośrodkiem trze‑
ciego plus stopnia referencyjności oraz wśród 247 kobiet ciężarnych będących pod 
opieką poradni Ginekologiczno‑Położniczej Szpitala im. Rydygiera w Łodzi między 
26 maja a 22 grudnia.
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Narzędziami badania były cztery kwestionariusze ankiety. Do badania HRQL wy‑
korzystano kwestionariusze SF‑36v2 i EQ5D. Pozostałe dane uzyskano za pomocą 
ankiety socjoekonomicznej i kwestionariusza SSQ.

Kwestionariusz SF‑36v2 składa się z 36 pytań. Na podstawie uzyskanych wyni‑
ków wyliczono następujące podindeksy: ogólna percepcja zdrowia (General Health, 
GH), zmiana percepcji zdrowia w ciągu ostatniego roku (Reported Health Transi‑
tion, HT), sprawność fizyczna (Physical Functioning, PF), ograniczenie aktywności 
spowodowane brakiem zdrowia fizycznego (Role Limitations Because of Physical 
Health Problems, RP), ograniczenie aktywności z powodu problemów emocjonal‑
nych (Role‑Emotional, RE), funkcjonowanie społeczne (Social Functioning, SF), od‑
czuwanie bólu (Body Pain, BP), witalność (Vitality, VT), zdrowie psychiczne (Mental 
Health, MH) (Ware i wsp., 2007: 54).

Kwestionariusz EQ‑5D składa się z pięciu pytań dotyczących: codziennej aktyw‑
ności, zdolności poruszania się, występowania bólu, samoobsługi, depresji/niepo‑
koju. Przy każdym pytaniu badana kobieta wybierała jedną z trzech dostępnych 
odpowiedzi: brak problemów, umiarkowane problemy, całkowita niezdolność lub 
ekstremalne problemy. Osoby badane oznaczały swoje samopoczucie w skali VAS 
(Visual Analog Scale) od 0 do 100, gdzie 0 oznaczało najgorszy wyobrażalny stan 
zdrowia, a 100 oznaczało najlepszy wyobrażalny stan zdrowia.

Do badania wsparcia, jakie otoczenie daje kobiecie ciężarnej, użyto własnego kwe‑
stionariusza ankiety wzorowanego na kwestionariuszu Social Support Questionnaire 
(w wersji skróconej) (Sarason i wsp., 1987: 497). Użyty kwestionariusz jest tłumacze‑
niem własnym kwestionariusza SSQ z języka angielskiego, jednak z uwagi na brak 
walidacji lingwistycznej – procedury dającej pewność, że wersja oryginalna i prze‑
tłumaczona są tożsame – nie można go uważać za polską wersję SSQ. Kwestionariusz 
zawiera 6 pytań dotyczących wsparcia w różnych rodzajach sytuacji życiowych. An‑
kietowana kobieta wypisuje osoby, na które może liczyć w danym obszarze, i ocenia 
całościowo poziom wsparcia, na które może liczyć (w skali od 1 do 6) w danym ob‑
szarze. Uzyskane wyniki pozwalają na wyliczenie dla każdej kobiety, która wypeł‑
niła ankietę, podindeksów liczbowych SSQN (Social Support Questionnaire Num‑
ber Score) oraz SSQS (Social Support Questionnaire Satisfaction Score). Indeks SSQN 
odzwierciedla liczbę osób, na które może liczyć badana osoba; indeks ten przyjmuje 
wartości od 0 do 9. Indeks SSQS odzwierciedla jakość udzielanego kobiecie wsparcia 
przez otoczenia; indeks ten przyjmuje wartości od 1 do 6. Uzyskane dane pozwalają 
również obliczyć, jaka część osób, na które mogą liczyć kobiety, są z rodziny, a jaka 
część spoza niej. W tym celu wyznacza się podindeksy SSQF (Family Score) i SSQnF 
(non‑Family Score), odzwierciedlające liczbę osób, odpowiednio spokrewnionych lub 
spowinowaconych oraz niespokrewnionych i niespowinowaconych, na które badana 
kobieta może liczyć. Z definicji SSQN jest sumą SSQF i SSQnF. Kobiety, wypełniając 
kwestionariusz SSQ, wypisują osoby z rodziny przez podanie stopnia pokrewień‑
stwa lub powinowactwa. Umożliwia to wyliczenie, ile kobiet uzyskuje wsparcie od 
osób z rodziny z innych pokoleń.

Za pomocą kwestionariusza oceny sytuacji socjoekonomicznej (SES – Socio‑Eco‑
nomic Status) zebrano m.in. dane na temat wykształcenia, wieku, wieku ciążowego 
(tzn. długości trwania ciąży mierzonej od pierwszego dnia ostatniej miesiączki cię‑
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żarnej), stanu cywilnego, dochodu na osobę, rodzaju wykonywanej pracy, miejsca 
zamieszkania, liczby przebytych ciąż i porodów itp.

Do obliczeń statystycznych użyto pakietu Statistica 9.0. W analizie wariancji 
użyto F‑test Fishera, test post‑hoc RIR istotnych różnic Tukeya, test NIR, test jed‑
norodności wariancji Browna‑Forsythe’a oraz skategoryzowane wykresy normal‑
ności. W przypadku gdy nie były spełnione założenia analizy wariancji, stosowano 
nieparametryczną analizę wariancji – test Kruskala‑Wallisa. Normalność rozkładów 
cech sprawdzano przy użyciu testu Shapiro‑Wilka. Do analizy tabel wielodzielczych 
użyto testu chi‑kwadrat. Do analizy różnic między dwoma grupami oraz określenia 
istotności współczynnika korelacji liniowej użyto testu t‑Studenta.

Wyniki i ich omówienie

Charakterystyka badanej grupy

W skład badanej grupy wchodziło 405 kobiet ciężarnych. Badane kobiety były w wie‑
ku od 16 do 44 lat, przy czym 3,7% kobiet nie ukończyło 20 lat; 18,77% było w wie‑
ku 20–24 lata; 41,7% w wieku 25–29 lat; 25,2% w wieku 30–34 lata; 8,4% w wieku 
35–39 lat; a 1,5% przekroczyło 40 lat. Większość kobiet miało wykształcenie wyższe 
(44,7%), część średnie (39%), zawodowe (9,1%) i podstawowe (6,2%). Rozkład stanu 
cywilnego badanych był następujący: 70,1% mężatek, 25,9% panien, 3,2% rozwódek 
i żadnej wdowy. Przeważająca większość kobiet zamieszkiwała Łódź (72,1%); po‑
zostałe zamieszkiwały inne miasto mające więcej niż 500 tys. mieszkańców (3,5%), 
miasta od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców (4,9%), miasta do 100 tys. mieszkań‑
ców (6,9%) oraz wsie (11,6%). Wśród badanych 38% dysponowało dochodem netto 
na osobę w rodzinie w wysokości większej niż 1200 zł; 31,4% miało dochód pomię‑
dzy 700 a 1200 zł; 18,8% między 400 a 700 zł; a 6,7% miało dochód na osobę poniżej 
400 zł. Prawie połowa kobiet (48,6%) nie pracowała; 34,3% kobiet była na zwolnieniu 
lekarskim w ciągu ostatnich 4 tygodni przed badaniem; a 15,6% pracowała. Ponad 
połowa kobiet (54,8%) była w pierwszej ciąży; 31,1% w drugiej ciąży; 11,1% w trzeciej 
ciąży; a 2,7% miało za sobą już co najmniej trzy ciąże. Większość (62,7%) kobiet nie 
miało za sobą porodu; 30,9% urodziło już jedno dziecko; 4,7% kobiet urodziło dwoje 
dzieci; a 1,5% więcej niż dwoje dzieci. Różnica między liczbą ciąż a liczbą porodów 
wynika z tego, że około 15% potwierdzonych ciąż kończy się samoistnym poronie‑
niem (Bręborowicz 2005: 111), natomiast poród definiuje się jako zakończenie ciąży 
trwającej 22 ukończonych tygodni lub więcej (par. 1, pkt 2, Dz.U.93.3.13). Większość 
badanych kobiet (60,2%) była w trzecim trymestrze ciąży; 28,6% kobiet w drugim 
trymestrze; a 10,6% w pierwszym. Najwięcej było ciąż jednopłodowych (93,6%); 4,4% 
bliźniaczych i 0,2% ciąż trojaczych.
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Osoby wspierające według pokolenia, do którego należą

Pojęcie pokolenia jest tu używane w znaczeniu antropologicznym – przynależność do 
tego samego pokolenia utożsamiona jest z przynależnością do tego samego ogniwa 
łańcucha genealogicznego lub równoległego ogniwa w ramach rodziny współmał‑
żonka (Szukalski 2002: 12). Najczęściej wymienianą osobą (92,3%), na której wspar‑
cie mogą liczyć kobiety, jest mąż (lub partner życiowy, narzeczony, chłopak, ojciec 
dziecka, konkubent). Kobiety wymieniają także matkę (75,3%), ojca (41,2%), teściową 
(19,3%), teścia (10,6%), babcię (6,2%), dziadka (1,5%) oraz ciocię (3,2%). Spora grupa 
kobiet (6,67%) wymienia swoje dziecko (dzieci, syna, córkę, płód). Inne wymieniane 
osoby z innych pokoleń niż ciężarna, to bratanica, chrzestna, wujek, ojczym, partner 
mamy, macocha i siostrzenice. Wśród wskazanych osób było 642 wstępnych, 33 zstęp‑
nych oraz 676 z tego samego pokolenia (przy czym w 374 przypadkach był to mąż). 
Pewna część kobiet (4,4%), wbrew instrukcji kwestionariusza SSQ, napisała ogólnie, 
że może liczyć na rodzinę, bez wskazywania żadnej konkretnej osoby. Stosowanie 
powyższego rozumienia pokolenia sprawia, że w przypadku osób spoza rodziny nie 
było sposobu, by przyporządkować je do pokolenia kobiety lub innych pokoleń, gdyż 
udzielano odpowiedzi typu przyjaciółka, sąsiadka, szefowa itp.

Kobiety mające wsparcie matki były istotnie statystycznie młodsze niż te, które nie 
deklarowały wsparcia matki (p < 0,05). Młodsze były także ciężarne wspierane przez 
teściowe (p < 0,02) i babcie (p < 0,001). Różnice wieku w grupach wspieranych przez 
ojców, teściów i cioć nie były istotne statystycznie. Analiza wartości podindeksów 
SF‑36v2 pokazała, że wparcie matek przekładało się na lepszą ogólną percepcję zdro‑
wia i lepsze zdrowie psychiczne (p < 0,05) oraz ocenę sprawności fizycznej (p < 0,1). 
Lepsze zdrowie psychiczne korelowało także z wsparciem teściowych, ojców i cioć 
(p < 0,1). Kobiety z wyższym wykształceniem deklarowały większe wsparcie rodzi‑
ców, niż kobiety bez wyższego wykształcenia (p < 0,1). Kobiety o dochodach powyżej 
1200 zł na osobę odczuwają wparcie matek w większym stopniu, niż te o dochodach 
poniżej 1200 zł na osobę (p < 0,01). Pierworódki mogły liczyć na większe wsparcie 
matek (p < 0,001) i ojców (p < 0,05), niż wieloródki.

Podindeksy SSQ i SF36

Tabela 1. Korelacje między podindeksami SSQ i SF36 (N = 391)

Podindeks GH HT PF RP RE SF BP VT MH
SSQN 0,171 ‑0,04 0,08 ‑0,01 0,112 0,103 0,08 0,201 0,251

SSQS 0,151 ‑0,141 0,06 0,03 0,05 0,102 0,03 0,07 0,122

SSQF 0,161 ‑0,06 0,06 0,00 0,06 0,07 0,08 0,161 0,211

SSQnF 0,07 0,01 0,05 ‑0,04 0,131 0,093 0,03 0,161 0,171

Oznaczone wsp. korelacji są istotne 1 p < 0,01; 2 p < 0,05; 3 p < 0,1

Źródło: badania własne.
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Między indeksem SSQN a niektórymi podindeksami SF36v2 występowały istotne 
korelacje liniowe – są one przedstawione w tab. 1. Korelacje te są słabe i dodatnie. 
Oznacza to, że większym wartościom SSQN odpowiada lepsza ogólna percepcja 
zdrowia, większa witalność i mniejsze problemy emocjonalne i psychiczne. Podob‑
ne dane uzyskano dla podindeksów SSQF i SSQnF.

Wartości podindeksu SSQS nie miały rozkładu normalnego, co uniemożliwiło 
ustalenie, czy korelacje między SSQS i SF36v2 są istotne statystycznie.

SSQ i EQ‑5D

W kwestionariuszu EQ‑5D w kategoriach: zdolność poruszania się, samoobsługa, 
codzienna aktywność, występowanie bólu, nie było różnic w wartościach SSQN 
(ANOVA). Natomiast, używając nieparametrycznej analizy wariancji (test Kruska‑
la‑Wallisa, p < 0,02), ustalono, że istnieje istotny statystycznie związek między od‑
powiedziami na pytanie o odczuwanie depresji/lęku i wartościami SSQN. Podobnie 
między wartościami podindeksu SSQF a odpowiedziami na pytania o depresję/lęk 
istnieje statystycznie istotny związek (p = 0,051). Między SSQnF a EQ‑5D nie wyka‑
zano żadnych istotnych statystycznie związków.

SSQ i czynniki socjoekonomiczne

Za pomocą procedury jednoczynnikowej analizy wariancji (nieparametryczna ANO‑
VA, gdy nie były spełnione założenia analizy wariancji) badano wpływ wykształcenia, 
stanu cywilnego, charakteru wykonywanej pracy (umysłowa, fizyczna, brak), docho‑
du (zagregowanego w przedziałach), oceny sytuacji materialnej, liczby ciąż, porodów 
i osób w rodzinie na SSQN, SSQF i SSQnF. Wartości poziomu istotności dla testu 
analizy wariancji zostały przedstawione w tab. 2 (braki w tabeli oznaczają, że p < 0,2). 
Porównując kobiety w ciąży jedno płodowej z kobietami w ciąży bliźniaczej, otrzy‑
mano, że wartość SSQN u kobiet w ciąży bliźniaczej jest istotnie statystycznie wyż‑
sza (test t, p < 0,01). Między wiekiem a SSQF występuje ujemna korelacja (r = –0,14; 
p = 0,006), podobnie między wiekiem a SSQN (r = –0,11; p = 0,033).

Istnieje związek między relacjami z bliskimi osobami a sytuacją socjoekonomicz‑
ną. Kobiety z wyższym wykształceniem mają więcej osób, na które mogą liczyć, niż 
kobiety o wykształceniu średnim, podstawowym i zawodowym. Większa liczba osób 
wspiera osoby wykonujące prace umysłowe, niż pracujących fizycznie i niepracują‑
cych. Większy dochód na osobę i lepsza odczuwalna sytuacja materialna są powią‑
zane z liczbą wspierających osób. Liczba wspierających kobietę osób maleje wraz z jej 
wiekiem, zarówno w rodzinie, jak wśród wszystkich osób, na co wskazuje ujemna 
korelacja między wiekiem kobiety a SSQF i SSQN.

Okazuje się, że liczba wspierających osób u kobiet, mających już ciążę lub poród 
za sobą, jest istotnie mniejsza niż u kobiet, które nie były dotąd w ciąży lub nie mają 
dziecka. Im większa liczba osób w rodzinie, tym mniejsza wartość SSQN, przy czym 
dokładniejsza analiza (test post‑hoc Tukeya) pokazała, że istotna różnica jest tylko 



144 | Agata Nowakowska‑Głąb, Irena Maniecka‑Bryła

między grupą kobiet, których gospodarstwo domowe składa się z dwóch osób i grupą 
kobiet, których gospodarstwo domowe składa się z trzech osób. Płynie z tego wnio‑
sek, że na zmniejszenie SSQN ma wpływ pojawienie się pierwszego dziecka. Okres 
po urodzeniu dziecka zdaje się być czasem próby, którego niektóre relacje/znajo‑
mości nie są w stanie przetrwać. Pewnym zaskoczeniem jest istotnie większa liczba 
wspierających kobiety w ciąży bliźniaczej niż pojedynczej.

Tabela 2. Zależności między podindeksami SSQ i czynnikami socjoekonomicznymi 
ustalone przy użyciu procedury analizy wariancji (ANOVA)

Kategoria SSQN SSQF SSQnF
wykształcenie p = 0,053 — p = 0,10261

stan cywilny p = 0,122 p = 0,087 —
charakter wykonywanej pracy p < 0,01 p < 0,05 —
dochód p = 0,019 p = 0,053 —
odczuwalna sytuacja materialna p < 0,01 p < 0,01 —
liczba ciąż p < 0,01 p < 0,05 —
liczba porodów p < 0,01 p < 0,01 —
liczba osób w rodzinie p < 0,01 p = 0,012 —

1 test Kruskala‑Wallisa

Źródło: badania własne.

Lepsza sytuacja socjoekonomiczna jest związana z większą liczbą wspierających 
osób, która z kolei jest związana z lepszym zdrowiem psychicznym i samopoczu‑
ciem. Jest to zestaw powiązanych ze sobą czynników, między którymi zależności, 
choć istnieją, nie są przejrzyste.

Podsumowanie

Wsparcie, jakiego udzielają nam bliskie osoby, jest szczególnie ważne w sytuacjach, 
gdy przeżywamy ciężkie chwile, jesteśmy w sytuacji zależności od innych lub w cho‑
robie. Część z tych negatywnych czynników ma często miejsce w okresie ciąży. Ciąża, 
zwłaszcza pierwsza, wiąże się z potrzebą przebudowania i przewartościowania swoje‑
go życia. Potrzeba rezygnacji z dotychczasowych przyzwyczajeń, dysonans spowodo‑
wany różnicą między oczekiwaniami a rzeczywistością, czy niekiedy znalezienie się 
w obliczu niechcianego macierzyństwa, mogą owocować stresem i niepewnością.

W analizowanej grupie ciężarnych zaobserwowano, że kobiety mogą liczyć naj‑
częściej na swojego męża (lub partnera życiowego, narzeczonego, chłopaka, ojca 
dziecka, konkubenta). Znaczna liczba kobiet może liczyć na wsparcie swoich rodzi‑
ców, dziadków, teściów i cioć. Wparcie udzielane jest znacznie częściej przez kobiety 
(matki, teściowe, babcie, ciocie, siostry, kuzynki itp.), niż mężczyzn (ojców, dziad‑
ków, teściów, braci itp.). Kwestionariusz SSQ uwzględnia jedynie wsparcie emocjo‑
nalne. Nie pytano o gotowość udzielenia wsparcia na polu ekonomicznym, co być 
może wielu mężczyzn odbiera jako główną powinność wobec córek i synowych.
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Młode kobiety częściej mogą liczyć na wsparcie matek, teściowych i babć. Różnica 
ta jest szczególnie widoczna w przypadku wsparcia babć – wiek kobiet, które mogą 
liczyć na wsparcie babć jest istotnie statystycznie niższy, niż wiek kobiet, które nie 
mogą na takie wsparcie liczyć. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że im star‑
sza jest kobieta, tym szansa, że ma żyjącą i sprawną babcię jest mniejsza. Wsparcie 
matek, ojców teściowych i cioć poprawia ciężarnym samoocenę zdrowia, w szczegól‑
ności emocjonalnego. Kobiety lepiej wykształcone i kobiety o wyższych dochodach 
w mniejszym stopniu potrzebują wsparcia bliskich, niż kobiety gorzej wykształcone 
i biedniejsze. Różnica we wparciu rodziców na niekorzyść tych drugich prawdopo‑
dobnie odzwierciedla różnice między deklaracjami a faktyczną gotowością udzielenia 
wsparcia. Może na to wskazywać także większe wsparcie udzielane pierworódkom 
niż wieloródkom. Rodzicom łatwiej okazywać wsparcie dla córek, które osiągnęły 
wysoką pozycję społeczną w polu symbolicznym i/lub ekonomicznym. Skali mię‑
dzypokoleniowej transmisji kapitału kulturowego i ekonomicznego zdaje się odpo‑
wiadać siła wsparcia udzielanego przez rodziców.

Uzyskane wyniki dotyczące wsparcia międzypokoleniowego można umieścić 
w kontekście prywatnych transferów międzypokoleniowych. Przepływy między‑
pokoleniowe mogą mięć postać transferów materialnych (spadki, dary, pomoc fi‑
nansowa, pożyczki, wydatki edukacyjne) lub transferów „w naturze” (pomoc w na‑
turze, usługi opiekuńczo‑wychowacze, opieka nad wnukami) (Szukalski 2002: 16). 
Transfery intergeneracyjne obejmują obok kapitału ekonomicznego także kapitały 
uczuciowy i społeczny, których częścią jest udzielane dorosłym dzieciom wsparcie. 
Wzorce pomocy różnią się w zależności od płci kulturowej (gender) – kobiety ak‑
tywniej angażują się emocjonalnie w interakcje rodzinne, a mężczyźni w tej materii 
przyjmują postawy bardziej pasywne (Szukalski 2002: 46). Charakter przepływów 
międzypokoleniowych zależy od zamożności wstępnych – wśród biedniejszych mają 
częściej postać przepływu czasu, a zamożniejszych przepływów finansowych (Szu‑
kalski 2002: 85).

W badaniu analizowano między innymi związek wsparcia, jakie udzielają kobiecie 
ciężarnej bliskie jej osoby, a jej sytuacją socjoekonomiczną i jakością życia, związanej 
ze stanem zdrowia. Zgodnie z hipotezą badawczą większa liczba osób wspierających 
kobietę w ciąży wiązała się z lepszym samopoczuciem, zdrowiem psychicznym oraz 
mniejszym niepokojem i lękiem. Istnieje także związek między sytuacją socjoeko‑
nomiczną a liczbą osób wspierających ciężarną.

Wsparcie udzielane przez rodziców i teściów przekłada się na lepsze zdrowie psy‑
chiczne i emocjonalne kobiety. Ułatwia jej to nawiązanie więzi z płodem i ma praw‑
dopodobnie znaczenie dla jego dobrostanu. Można postawić hipotezę, że wsparcie 
udzielane przez rodziców i teściów przekłada się na mniejszą liczbę powikłań oko‑
łoporodowych, a w szczególności na rozwój depresji poporodowej. Nawiązana więź 
z płodem, niezakłócona epizodem depresyjnym, zaowocuje w przyszłości lepszymi 
relacjami z dzieckiem, co przełoży się na jego lepsze funkcjonowanie psychofizycz‑
ne i w ostatecznym rozrachunku ugruntuje transmisję wsparcia międzypokolenio‑
wego w rodzinie.

Ankieta SSQ jest ciekawym narzędziem do mierzenia wsparcia udzielanego przez 
bliskich kobietom w ciąży. Jednak, o ile wymienienie osób, które dają wsparcie nie 
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było dla kobiet problemem, o tyle problematyczna była ocena siły wsparcia SSQS. 
Bardzo często bowiem kobiety oceniały wsparcie na wartość maksymalną we wszyst‑
kich kategoriach. Trudność także sprawiały kobietom same kategorie wsparcia, któ‑
rych dotyczyły pytania. Kobiety w dużej części w odpowiedzi na wymienione pytania 
podawały te same osoby. Być może lepsza byłaby wersja kwestionariusza do badań 
nad kobietami ciężarnymi ograniczona do 2–3 prostych pytań na temat relacji in‑
terpersonalnych bez oceny ich siły.

Podziękowania: autorki pracy dziękują kierownikowi Kliniki Medycyny Mat‑
czyno‑Płodowej i Ginekologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki prof. dr 
hab. n. med. Janowi Wilczyńskiemu oraz jego zespołowi za umożliwienie przepro‑
wadzenia badań.
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Streszczenie

Celem pracy była: 1. ocena wsparcia udzielanego ciężarnym przez osoby z rodziny z innych 
pokoleń niż kobiety; 2. ocena zależności jakości życia związanej ze stanem zdrowia a jakością 
i siłą relacji między kobietami i osobami z ich otoczenia 3. określenie czynników socjoeko‑
nomicznych mających wpływ na jakość i siłę tych relacji; 4. ocena przydatności kwestiona‑
riusza SSQ w badaniach nad jakością życia związaną ze zdrowiem.
Badaniem objęto 405 kobiet ciężarnych. Użyto kwestionariuszy do badania jakości życia zwią‑
zanej ze zdrowiem: EQ‑5D i SF‑36, kwestionariusza ankiety socjoekonomicznej oraz kwestio‑
nariusza SSQ do oceny jakości i siły relacji między kobietą ciężarną i osobami z jej otoczenia.
Kobiety otrzymują wsparcie od członków rodziny z innych niż one pokoleń, głównie od ro‑
dziców, teściów, dziadków i cioć. Kobiety mogą liczyć w większym stopniu na wsparcie ma‑
tek, teściowych, babć i cioć, niż ojców, teściów i dziadków.
Wykazano istnienie istotnych statystycznie zależności między wartościami podindeksów 
SSQ oraz SF‑36 i EQ‑5D – większej liczbie osób, na które może liczyć ciężarna, odpowiada 
lepsza samoocena zdrowia, w szczególności psychicznego i emocjonalnego. Wykazano za‑
leżność między pewnymi czynnikami socjoekonomicznymi i liczbą osób, na które może li‑
czyć ciężarna.

Słowa kluczowe:jakość życia, ciąża, relacje interpersonalne, wsparcie bliskich, wsparcie osób 
z rodziny z innych pokoleń



Health related quality of life of pregnant women and interpersonal 
relation with people in their environment

Summary

The aim of our study was: 1. to evaluate the social support provided to pregnant women by 
family members from other generations; 2. to examine the relation between the health relat‑
ed quality of life and the social support provided to pregnant women by people in their en‑
vironment; 3. to determine social‑economic factors which affects that social support; 4. to 
examine the utility of Saranson SSQ survey in the studies of health related quality of life.
In our study 405 women were investigated. We used two tools to evaluate health related quality 
of life, namely SF‑36 and EQ‑5D. Additionally we used socio‑economic and SSQ surveys.
Most of women receive the social support from family members from other generations, main‑
ly from parents, parents‑in‑law, grandparents and aunts. Women receive more social support 
from mothers, mothers‑in‑law, grandmothers and aunts, than from fathers, fathers‑in‑law 
and grandfathers.
Statistically significant relations between SSQ and SF‑36 scores, SSQ and EQ‑5D scores were 
found, namely the number of people in woman’s environment who provided her with support 
and help corresponded to better health self‑appraisal, mainly mental and emotional. Statistical‑
ly significant relations between SSQ and some socio‑economic factors were also established.

Keywords: quality of life, pregnancy, interpersonal relations, social support, social support 
provided by family members from other generations.
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Genogram jako narzędzie 
służące do badania relacji 
międzypokoleniowych w rodzinie

Wprowadzenie

Genogram jest rodzajem drzewa rodzinnego. To jakby fotografia 
struktury rodziny w kilku jej pokoleniach, ukazująca widok wielu 
momentów jej życia. Może być właściwym narzędziem badawczym 
dla tych, którzy za przedmiot swoich badań obrali wzory relacji 
międzypokoleniowych, a szczególnie ich wpływ na teraźniejsze 
życie rodziny: pracowników naukowych, socjalnych, pedagogów 
i psychologów. Tworzenie i analiza genogramu pozwala odnaleźć 
te wzory relacji, uczuć i schematów myślowych, które wyzaczają 
często bieg życia rodzin i poszczególnych jej członków. Dla osób 
zajmujących się zawodowo wsparciem psychospołecznym to narzę‑
dzie, które może ułatwić identyfikację sfer będących przyczynami 
zmartwień, trudnych spraw, i poszukiwanie tego, czego rodzina 
była pozbawiona przez pokolenia i czego potrzebuje. Genogram 
jest rodzajem obrazu mogącego stać się dokumentem historycznym 
rodziny, pozwalającym zajrzeć w głąb różnorodnych, powtarzają‑
cych się wewnątrz niej, zdarzeń w różnych pokoleniach. Według 
przedstawicieli systemowej teorii rodziny te powtarzające się zda‑
rzenia mogą mieć wpływ na wybór sposobów działania, dokony‑
wany przez różnych członków tej rodziny. Wielu badających życie 
rodziny w ujęciu systemowym stoi na stanowisku, że genogram 
może być nie tylko wiernym portretem kilku pokoleń rodziny, ale 
także zbiorem istotnych informacji o tym, co jest w rodzinie cenne 
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i warte dalszego utrwalania, a co można w niej zmienić (Bowen 1978, McGoldrick, 
Gerson, Shellenberger 2007).

Pierwszym celem tego opracowania jest przedstawienie genogramu na tle teorii, 
która określiła go jako narzędzie badawcze międzypokoleniowych relacji, czyli syste‑
mowej teorii rodzin, a także w ogólniejszym kontekście, w socjologii – teorii syste‑
mów społecznych, oraz ogólnej teorii systemów, za twórcę której uznaje się Ludwika 
von Bertalanffy’ego. Kolejnym celem rozważań autorki jest przedstawienie podsta‑
wowego schematu tworzenia genogramu oraz próba kategoryzacji tematów, które 
mogą być omówione podczas badania rodziny z pomocą wspomnianego diagramu. 
Celem końcowym artykułu jest wskazanie kierunków badań, które mogą być po‑
dejmowane z zastosowaniem genogramu, a także określenie korzyści i ograniczeń, 
jakie można napotkać podczas pracy z tym narzędziem.

Rodzina jako system społeczny

Ogólna teoria systemów tworzy sposobność do opracowania wskazówek dla osób 
udzielających wsparcia psychospołecznego. Można tu wskazać przede wszystkim 
pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, lekarzy rodzinnych, a także 
przedstawicieli innych zawodów, koncetrujących się wokół związków między oso‑
bami i ich społecznym środowiskiem. Ze wspomnianej teorii wynika, że dana kwe‑
stia we wszystkich swoich formach może być rozpatrywana jako system, który po‑
siada swoje określone właściwości, mogące zostać poddane badaniu. (Drożdżowicz 
1999; Bertalanffy 1984).

Według podstawowej tezy funkcjonalno‑strukturalnej życie społeczne jest ustruk‑
turalizowane w postaci „systemów społecznych”, czyli całości spełniajacych okre‑
ślone funkcje względem większych całości, które również złożone są z określonych 
zależnych od siebie elementów, funkcjonalnie ze sobą powiązanych. Współczes‑
nymi twórcami teoretycznej perspektywy funkcjonalno‑strukturalnej są Claude 
Levi‑Straus oraz Alfred R. Radcliffe‑Brown – w zakresie strukturalnego odłamu 
tej orientacji, oraz Bronisław Malinowski i Talcott Parsons – w zakresie odłamu 
funkcjonalnego (Drożdżowicz 1999: 10–12; Du Bois, Miley 1999: 78–79; Szacki 2002: 
813–824; Turner 2008).

Teoria systemu społecznego według Parsonsa ma wyjaśnić nie tylko działanie 
społeczne i  jego stukturę, ale także osobowość podmiotu działającego, systemy 
społeczne i kulturę na wszystkich poziomach i we wszystkich wymiarach życia 
społecznego. Według tego ujęcia systemem społecznym będzie zatem każdy zorga‑
nizowany wzór – model interakcji. Powstaje on dzięki instytucjonalizacji działań 
ludzkich i polega na stworzeniu wzoru i określeniu schematów interakcji zacho‑
dzących między jednostkami, które zajmują różne pozycje, a wzory tych działań 
podlegają regulacji poprzez stworzone normy. Zintegrowanie osobowości odby‑
wa się poprzez mechanizm socjalizacji i kontroli społecznej. Poprzez socjaliza‑
cję jednostka przyswaja sobie wzory działań, normy, wartości i symbole, zgodnie 
z którymi wchodzi w interakcje z innymi. Z kolei mechanizm kontroli społecznej 
poprzez system nakazów i zakazów odziałuje prewencyjnie lub represyjnie na dzia‑
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łania osobowości i zapewnia trwanie i funkcjonowanie systemów, np. rodzinnego 
(Turner 2008, Szacki 2002).

Najważniejsze założenie teorii systemów ujął Parsons (1969: 46–47) następująco: 

systemy są funkcją wspólnej kultury, która nie tylko tworzy zasadnicze sposoby poro‑
zumiewania się, lecz określa również – a więc w pewnym stopniu wyznacza – względny 
status poszczególnych osób. Niemal nigdy znaczenie danej osoby dla innych osób nie 
jest niezależne od ich interakcji. Dopóki system względnych statusów jest określony 
i regulowany przez wspólną kulturę, słuszne jest następujące, wyraźnie paradoksalne 
stwierdzenie: to, czym człowiek jest, można zrozumieć tylko, uwzględniając przekona‑
nia i postawy uczuciowe, określające, jakim ten człowiek powinien być. Twierdzenie to 
słuszne jest tylko przy bardzo ogólnym podejściu, jest jednak najważniejsze dla zrozu‑
mienia systemu społecznego. W tym właśnie kontekście musimy rozpatrywać central‑
ną rolę norm moralnych wspólnej kultury w systemie interakcji społecznych. Normy 
moralne, wchodzące w skład wartościującego aspektu wspólnej kultury, są rdzeniem 
mechanizmu stabilizującego system społecznych interakcji. Co więcej, mechanizm ten 
stabilizuje nie tylko postawy, czyli emocjonalne znaczenia osób dla siebie nawzajem, 
lecz również kategoryzacje, czyli poznawcze określenia ważności społecznej osób.

Systemy społeczne obejmują rozmaite społeczne struktury, te najmniejsze, czyli 
jednostki, te, w których tworzone relacje są stosunkowo najsilniejsze i wywierające 
najwyższy wpływ na swoich członków, czyli rodziny, a także te, w których siła i cha‑
rakter więzi mają mniejsze znaczenie, czyli systemy największe, takie jak społeczeń‑
stwa. Systemy z kolei składają się z wzorów, czy też zespołu rozmaitych elementów, 
tworząc organizacyjną całość. Kiedy znajdują się na niskim poziomie zorganizowa‑
nia, tak jak np. sąsiędztwo, wtedy ich komponenty są w sposób widoczny niezależ‑
ne i autonomiczne, ale kiedy są wysoce zorganizowane, tak jak systemy rodzinne, 
wtedy ich komponenty są skrajnie od siebie zależne (Bertalanffy 1984; Drożdżowicz 
1999: 11–13; Du Bois, Miley 1998: 78–79; Turner 2008).

Istnienie każdego systemu, a szczególnie rodzinnego, podtrzymuje wzajemny 
przepływ energii i informacji, które dostarczają zasobów do wykonywania różnych 
zadań. Wymiana odbywa się zarówno między różnymi systemami, jak i wewnątrz 
nich, przez tzw. wewnętrzne i zewnętrzne granice systemu. Te pierwsze wyznaczają 
stopień przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi osobami, drugie oddzie‑
lają rodzinę od innych szerszych systemów i jednocześnie umożliwiają komunika‑
cję pomiędzy rodziną a tymi systemami, z którymi ona współpracuje, wypełniając 
swoje rozliczne funkcje (DuBois, Miley 1998: 79).

Ze względu na wspomniany dopiero stopień przepływu informacji i energii syste‑
my określa się czasem jako bardziej albo mniej otwarte (zamknięte) na ich wymianę. 
Przy braku wymiany lub dopływu energii i informacji w systemie powstaje tendencja 
do wyczerpania się jego własnych rezerw, zmniejszenia „siły systemu” i w końcu na‑
stępuje utrata do zdolnosci funkcjonowania (DuBois, Miley 1998: 79). To stwierdze‑
nie wydaje się mieć szczególne znaczenie w przypadku systemu rodzinnego, w którym 
w sytuacji „zlania się” emocjonalnego poszczególnych jego członków, lub słabego ich 
zróżnicowania, może wystąpić dysfunkcja, której oznaki widoczne są, gdy poziom stre‑
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su lub niepokoju przekroczy zdolność systemu do radzenia sobie z nimi. Im bardziej 
system rodzinny zamyka się w sobie, tym bardziej odporny jest on na wpływ otocze‑
nia, a w konsekwencji wzorce rodzinne stają się coraz sztywniejsze, co niejednokrot‑
nie utrudnia, a nawet uniemożliwia, adaptację do zmieniajacych się warunków.

Na tę ważną cechę systemu rodzinnego – zdolność do przystosowywania się do 
różnych warunków życia – zwraca uwagę Irena Namysłowska (1997: 33–36). Stwier‑
dza, że bezrefleksyjne kontynuowanie wyuczonych sposobów funkcjonowania rodzi‑
ny może okazać się niewłaściwe w wielu sytuacjach, np. gdy rodzina zmienia miejsce 
zamieszkania na takie, w którym wzory życia są odmienne od dotychczas jej zna‑
nych i napotyka na znaczne trudności w adaptacji do systemu lokalnej społeczności, 
przez co rezulatatem procesu analizy i interpretacji informacji napływajacych do sy‑
stemu rodzinnego jest ich odrzucenie. Taki system rodzinny naraża się na izolację 
lub odrzucenie ze strony nowej społeczności, która może postrzegać wspomniany 
system jako źródło zagrożenia dla istniejącego porządku i społecznego ładu lokal‑
nego. Prawdopodobnie będzie się więc owa społeczność starała przeciwdziałać temu 
zagrożeniu, używając różnych form nacisku, mogącego w ostatecznym rezultacie 
mieć niekorzystny wpływ na rodzinę. Wynika z tego, że system rodzinny poza istot‑
ną dla siebie właściwością, polegającą na kultywowaniu stałych i niezmiennych zasad 
i norm swego funkcjonowania, powinien także wykazywać się pewną elastycznoś‑
cią. Namysłowska zauważa, że teoretycy o podejściu systemowym do rodziny zgod‑
ni są co do tego, że prawidłowo funkcjonujący system rodzinny powinien cechować 
się równowagą tendencji do zmiany oraz tendencji do zachowywania stałości. Mogą 
oczywiście pojawiać się takie sytuacje lub chwile w życiu rodziny, w których jedna 
z tych wymienionych powyżej tendencji będzie dominować.

Interpretując powyższy przykład w kategoriach pojęciowych analizy systemowej, 
można stwierdzić, że systemy, w tym system rodzinny, uczestniczą w procesie wno‑
szenia i pobierania informacji i energii. Jest to więc proces dwukierunkowy, obejmują‑
cym punkt wejścia, przetwarzanie, wyjście i sprzężenie zwrotne. Wejścia są zasobami 
i możliwościami, które mogą być osiągane wewnątrz systemu i jego środowiska, służą 
one do podtrzymania, ale także i zmiany całego systemu. Zmiana ta jest pożądaną wte‑
dy, gdy poszczególne elementy systemu różnią się znacząco od elementów systemów 
szerszych. Gdy informacja i energia trafi do systemu, wówczas zostają przekształcone, 
poddane swojego rodzaju selekcji, analizie i interpretacji, po czym zostają w całości 
lub części zaadoptowane przez system albo przez system odrzucone. Po przetworzeniu 
informacji i energii następuje jej wyjście na zewnątrz w postaci wytworów i sposobów 
zwrotnego oddziaływania systemu na swoje środowisko. Kolejne informacje o prze‑
twarzaniu wejścia są przesyłane przez sprzężenie zwrotne, podczas którego następuje 
reakcja, sprawdzenie i dostosowanie. Wszystkie zachowania dziejące się między ludźmi 
mogą być potraktowane jako pętle sprzężenia zwrotnego. Zachowanie każdej z osób 
wchodzących w interakcję oddziałuje na zachowania partnera interakcji, a równocześ‑
nie jest modyfikowane przez reakcje tegoż partnera (Drożdzowicz 1999: 14; Du Bois, 
Miley 1998: 80–81; Turner 2008; Bertalanffy 1984).

Można przyjąć, że systemem, w który najsilniej wplecieni są ludzie, jest właśnie 
system rodzinny, będący pierwotnym i najczęściej najpotężniejszym, a jego mniej‑
sze elementy – członkowie rodziny – są z nim nierozrwalnie powiązane. Według 
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perspektywy systemowej, która rozwja się w psychologii i psychoterapii rodzin od 
lat 1960., a w pracy socjalnej od lat 1980., rodzina składa się z sieci związków pokre‑
wieństwa co najmniej trzech pokoleń, zarówno istniejącej obecnie, jak i tej, która 
zmieniała się w czasie przeszłym. W tym ujęciu rodziną są wszyscy powiązani bio‑
logiczną oraz prawną, kulturalną i emocjonalną historią, ale także wspólną prze‑
szłością. Ponieważ funkcjonowanie w różnych sferach życia opiera się w znacznej 
mierze na współzależności, zmiany w jednej części tego systemu oddziałują na inne 
jego części. Interakcje i związki w obrębie rodziny są na ogół wzajemne, oparte na 
pewnych wzorcach i powtarzalne. Istnienie owych wzorów pozwala na formułowa‑
nie przewidywań dotyczących powtarzalności przyczyn określonych sytuacji (Col‑
lins i wsp. 2009: 174–176, Sehgal 2005: 257–265).

Założenia systemowej koncepcji rodziny pozwalają ocenić aktualne problemy 
poszczególnych rodzin (np. alkoholizm, czy bezrobocie jej członków, przejawiane 
w rodzinie różne formy przemocy) na wielu poziomach, w związku z tym przyjmuje 
się, że (Mc Goldrick i wsp. 2007: 24–29):

 – wysiłki adaptacyjne poszczególnych członków systemu odczuwalne są na wielu 
jego poziomach – od biologicznego przez intrapsychiczny po interpersonalny, czyli 
najbliższej i dalszej rodziny, społeczności i kultury;

 – przejawiane w rodzinie rozmaite problemy zyskują szersze emocjonalne i nor‑
matywne znaczenie w odniesieniu tak do kontekstu społeczno‑kulturowego, jak i do 
kontekstu historycznego rodziny;

 – problemy i symptomy odzwierciedlają przystosowanie systemu do jego całko‑
wietego, aktualnego kontekstu w danym momencie.

Sformułowane powyżej określenie procesów zachodzących w rodzinie pozwala 
spojrzeć na nią nie tylko jak na system połączony z innymi funkcjonującymi poza 
jej obrębem, ale szczególnie jak na system, którego analiza może odbywać się w ob‑
rębie kilku perspektyw czasowych – teraźniejszości i przeszłości, a według interpre‑
tacji niektórych badaczy również przyszłości. Nietrudno dostrzec, że w rozmaitych 
koncepcjach rodziny (Olechnicki, Załęcki 1997), zarówno tych, które ujmują ją jako 
grupę społeczną, jak i tych, które przedstawiają ją jako społeczną instytucję, wystę‑
pują pewne elementy, które pośrednio wskazują na istotne znaczenie wspomniane‑
go historycznego kontekstu życia rodziny. Interpretując rozmaite definicje rodziny, 
można stwierdzić, że do najczęściej wymienianych jej cech, jako podlegających mię‑
dzypokoleniowemu przekazowi, należą m.in. dziedziczność biogiczna, przekaz struk‑
turalnych cech rodziny, takich jak np. poziom wykształcenia, przekaz norm społecz‑
nych, moralnych czy kulturowych, charakter pełnionych ról i realizowanych funkcji, 
a także rodzaj kontaktów i uczuć wpływających na charakter więzi rodzinnych.

Analizując rodzinę z perspektywy systemowej, zakłada się, że funcjonuje ona nie 
tylko w ramach struktur biologicznych, prawnych, kulturowych i emocjonalnych, 
ale również zgodnie z wiekiem oraz przynależnością pokoleniową (McGoldrick, 
Gerson, Shellenberger 2007: 24–29). W tym właśnie ujęciu w rodzinach występu‑
ją powtarzające się w kolejnych pokoleniach wzory więzi i funkcjonowania. To, co 
zdarza się członkom jednego pokolenia, zdarza się także pokoleniom następnym. 
W efekcie – mimo iż zachowania mogą przyjmować różne formy – między pokole‑
niami przekazywane są te same problemy, a ściślej ujmując, te same przyczyny prob‑
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lemów. Zostało to określone przez twórcę terapii systemowej Murraya Bowena (1978) 
mianem wielopokoleniowej transmisji wzorców rodzinnych. To podejście dotyczy 
zarówno zrozumienia obecnego, jak i historycznego kontekstu rodziny. Rozmaite 
przepływy niepokoju w systemie rodziny występują zarówno w układzie poziomym, 
czyli zazwyczaj jednego, aktualnie żyjącego pokolenia, jak i pionowym, czyli kilku 
poprzednich pokoleń (McGoldrick, Gerson, Shellenberger 2007).

Układ poziomy, dla jednostki, oznacza jej rozwój emocjonalny, umysłowy, inter‑
personalny i fizyczny w ciągu całego jej życia z określonym tłem histotycznym, a dla 
rodziny ten rodzaj układu wyznaczony jest przez sposoby radzenia sobie z różnymi 
zmianami występującymi w cyklach jej życia. Mogą one być nieprzewidywalne, np. 
przedwczesna śmierć kogoś bliskiego, przewlekła choroba czy wypadek. Mogą to 
być także zdarzenia mające szerszy kulturowo‑społeczny kontekst, np. wojna, kry‑
zys ekonomiczny, katastrofy naturalne. To również rozmaite powiązania społeczne 
albo brak tych powiązań, system polityczny i społeczny, wpływające na osoby żyjące 
w danym czasie. Natomiast układ pionowy, dla jednostki, to dziedzictwo biologiczne, 
zachowania wynikające z temperamentu, struktura genetyczna, a dla rodziny to jej 
historia, wzorce relacji i funkcjonowania, sekrety rodzinne, uprzedzenia i wszystkie 
te kwestie, którym towarzyszą silne emocje, a które przekazywane są przez mecha‑
nizm formowania trójkątów emocjonalnych następnym pokoleniom (Bowen 1978, 
McGoldric, Gerson, Shellenberger 2007: 26–27). Trójkąty emocjonalne występują 
wtedy, gdy związki pomiędzy dwiema osobami, mające tendencję do niestabilności, 
przyciągaja trzecią osobę, rzecz, zwierzę, lub zaczynają przejawiać określony rodzaj 
zachowań, będący swojego rodzaju antidotum na niewłaściwą komunikację między 
parą: może to być ucieczka w środki psychoaktywne, pracę czy np. hobby. W ten spo‑
sób stabilizują system, formułując koalicję dwóch przeciwko jednej (Bowen 1978).

Według autorów systemowej koncepcji rodziny wszystkie opisane powyżej 
elementy układu pionowego i poziomego przekazywane są między pokolenia‑
mi. Szczególnego znaczenia nabierają nie tylko przebyte zdarzenia traumatyczne, 
ale również uprzedzenia natury religijnej, etnicznej, seksualnej, które zawężają 
możliwości wyboru u niektórych osób i rodzin. W ten sposób minione zdarzenia 
i skrystalizowane w minionych pokoleniach opinie, postawy i normy niejedno‑
krotnie wpływają na bieg aktualnych zdarzeń, powodując dodatkowe problemy. 
Tak można wyjaśnić dysfunkcje tych, którzy nie rozwiązali problemów z własny‑
mi rodzicami i doświadczają szczególnych trudności w radzeniu sobie z własnym 
macierzyństwem czy ojcostwem. Należy dodać, że autorzy omawianej koncepcji 
(Bowen 1978; McGoldrick, Gerson, Shellenberger 2007) stoją także na stanowisku, 
że pewne zdarzenia historyczne, czy zdarzenia zachodzące jednocześnie w róż‑
nych częściach rodziny, nie są zwyczajnym zbiegiem okoliczności, są one połą‑
czone w obrębie systemu. Poza tym istnieją pewne okresy, w których występuje 
większe prawdopodobieństwo istotnych zmian w relacjach rodzinnych, szczególnie 
w momentach przejściowych w cyklu życia rodziny, wtedy gdy członkowie muszą 
zmienić sposób swojego dotychczasowego działania, by móc przejść do następnej 
fazy (Gerson 1995: 91–111). W systemowej koncepcji rodzin przyjmuje się także, że 
zachowania poszczególnych członków rodziny są zazwyczaj wzajemne i dopeł‑
niają się, co oznacza, że przynależność do systemu rodzinnego otwiera ludzi na 
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wzajemne wpływy i włącza je w zachowania drugich. To sprawia, że w rodzinie 
występuje pewna równowaga, polegająca na tym, że każde zachowanie powodu‑
je określoną reakcję. Z tego powodu np. brak odpowiedzialności w jednej części 
rodziny może zostać zrównoważony jej nadmiarem w innej części (McGoldrick, 
Gerson, Shellen berger 2007: 133–141).

Genogram jako narzędzie analizy i interpretacji systemu rodzinnego

Jednym z podstawowych narzędzi pomagających analizować i interpretować systu‑
ację rodzinną w perspektywie systemowej jest genogram, według koncepcji Bowena 
(1978), najdokładniej ilustrujący wielogeneracyjny przekaz wzorów rodzinnych, któ‑
rych analiza pozwala zrozumieć głębiej, w tradycyjny sposób, historyczne i aktualne 
uwarunkowania tego, co dzieje się w rodzinie. Według Bowena systemowe podejście 
do analizy sytuacji rodzinnej przy zastosowaniu genogramu pozwala także przewi‑
dzieć wystąpienie pewnych problemów i naszkicować ogólny obraz życia w anali‑
zowanym systemie rodzinnym. Genogram w tym ujęciu jest sposobem rysowania 
drzewa rodzinnego, pozwalajacym zobrazować informacje o członkach rodziny i ich 
relacjach, przekazywanych z pokolenia na pokolenie mitach i sekretach, które mogą 
wywierać trwający wiele pokoleń wpływ na rodzinną sytuację (Bowen 1978; Collins, 
Jordan, Coleman 2009; Cornoyer 2008; Sehgal 2005).

W tworzeniu genogramu przedstawia się 3, a nawet 5 generacji, koncentruje się 
na rodzinie rozszerzonej, traktowanej jako system i jej związkach z przeszłością. To 
narzędzie składające się z kilku elementów: rysunku struktury rodziny, zbioru in‑
formacji i graficznej prezentacji rodzinnych relacji.

Genogram tworzony jest z określonych symboli, przedstawiających płeć, charakter 
relacji między osobami, a także ważne daty i miejsca wydarzeń związanych z rodzi‑
ną. Mężczyzn prezentuje się w kwadratach, a kobiety w kołach. Figury łączy się linia‑
mi sygnalizującymi formalne powiązania między członkami rodziny (małżeństwo, 
rozwód, separacja itp.), a także liniami przedstawiającymi naturę więzi między nimi. 
Związki małżeńskie oznacza się linią ciągłą, separacje linią ciągłą jednokrotnie prze‑
dzieloną, rozwody przedzieloną dwukrotnie, a związki nieformalne linią przerywa‑
ną. Członkowie rodziny we wszystkich pokoleniach połączeni są liniami pokrewień‑
stwa. Ważnym elementem genogramu są zanaczone typy więzi między członkami 
rodziny. Bardzo bliski związek, określany czasem jako „zlany”, oznacza się trzema 
ciągłymi liniami, związek bliski dwiema, dystans między członkami rodziny wska‑
zuje przerywana pojedyncza linia, a związek konfliktowy linia wielokrotnie łamana. 
Zaznacza się też istotne cechy osób lub elementy ich charakterystyki oraz określone 
zdarzenia i fakty w rodzinie (McGoldrick, Gerson, Shellenberger 2007: 208; Kołbik 
1999: 102–105; Sowers, Rowe, Dulmus 2008).

Spośród wielu propozycji (McGoldrick, Gerson, Shellenberger 2007; Garwin, Se‑
abury 1998; Krasiejko 2005, 2010; Kołbik 1999) można wybrać poniżej zaprezentowa‑
ny schemat tworzenia genogramu. Wydaje się, że – szkicując genogram na podstwie 
poniższych wskazówek – możemy w zrozumiałay sposób zobrazować strukturę ro‑
dziny, istniejące w niej relacje oraz inne informacje o rodzinie. Tworzenie genogra‑
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mu powinno odbywać się z udziałem członków rodziny, która oczekuje wsparcia, 
i współpracującej z nią osoby (np. psychologa, terapeuty rodzinnego, pracownika 
socjalnego).

1. Czarnym kolorem narysować podstawowy szkielet genogramu, najlepiej trzy‑
pokoleniowy.

2. Wpisać aktualny wiek zaznaczonych osób, jeśli są wśród nich zmarli, wpisać 
wiek, jakiego dożyli.

3. Następnie zaznaczyć małżeństwa rozwiedzione i w separacji oraz czas ich 
trwania.

4. Dorysować krótko i długo trwające związki nieformalne w swojej rodzinie, 
zaznaczyć też przypadki zdrad, o których danej osobie wiadomo.

5. Zaznaczyć na diagramie przypadki przedwczesnych poronień i aborcji.
6. Niebieskim kolorem wpisać przy poszczególnych rodzinach miejsce ich za‑

mieszkania, uwzględniając informacje dotyczące charakterystycznych cech tych miej‑
scowości, np. ich wielkości. Należy też zwrócić uwagę na migracje i ich kierunki.

7. Zielonym kolorem wpisać zawody osób znajdujących się na genogramie.
8. Na czerwono przy odpowiednich członkach rodziny zaznaczyć choroby prze‑

wlekłe lub powtarzające się, na jakie cierpią lub cierpieli, przypadki uzależnień 
i przyczyny śmierci.

9. Na żółto zaznaczyć najsilniejsze relacje pomiędzy członkami rodziny i zna‑
czącymi osobami spoza niej (np. przyjaciel, nauczyciel, ksiądz) oraz określić rodzaj 
tych związków (harmonijny, silnie uczuciowy, konfliktowy, silny, ale konfliktowy).

10. Na tyle, na ile to możliwe, opisać związki w całej swojej rodzinie na całym ge‑
nogramie, określając ich rodzaj (harmonijny, silnie uczuciowy, konfliktowy, silny, 
ale konfliktowy) (Garvin, Seabury 1998: 173–175; Krasiejko 2011: 127).

Dobór informacji, które chcemy przedstawić na genogramie, może bazować za‑
równo na podstawie wcześniej przyjętych kryteriów, jak i powstających w trakcie 
wywiadu spostrzeżeń, dotyczących różnych elementów rodzinnej systuacji. Cha‑
rakter nanoszonych relacji na drzewo rodzinne określany jest dzięki obserwowaniu 
tego, co dzieje się w rodzinie, a przede wszystkim dzięki bezpośrednim wypowie‑
dziom członków rodziny. Sporządzając genogram, należy uwzględnić zainteresowa‑
nie trzema kontekstami życia rodzinnego: aktualną sytuacją (zadając pytania o to, 
co wydarzyło się ostatnio i jakie zmiany zaszły w rodzinie), szerszym kontekstem 
rodzinnym oraz kontekstem społecznym. Staramy się uzyskać odpowiedzi na pyta‑
nia o to, kto z dalszej rodziny wie o problemie nękającym rodzinę, kto z kim utrzy‑
muje najbliższe więzy, z kim są w ogóle utrzymywane kontakty.

Kontekst społeczny to z kolei system społecznego podtrzymania rodziny. Czasa‑
mi należą do niego osoby szczególnie dla rodziny ważne. Według niektórych auto‑
rów (McGoldrick, Gerson, Shellenberger 2007) istotne może być ustalenie, jak zosta‑
ły nadane imiona, ponieważ mogą one wskazywać delegacje w rodzinie. Literatura 
przedstawia rozliczne tego przykłady, Zygmunt Frued otrzymał imię po swoim dziad‑
ku, ważnym dla rodziny rabinie, który zmarł niedługo przed jego narodzinami.

Według autorów systemowej koncepcji rodzin gromadzenie informacji należy 
rozpocząć od prezentacji problemów i przejść do szerszego ich tła, od osób miesz‑
kających wspólnie do dalszych krewnych, a następnie szerszego systemu społeczne‑
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go, w którym funkcjonuje rodzina. Informacje należy uzyskiwać, rozpoczynając od 
analizy sytuacji obecnej, a następnie przejść do chronologicznego obrazu wydarzeń, 
które nastapiły. Najpierw należy także zadawać pytania łatwe, nie wzbudzające sil‑
nych emocji, a potem trudniejsze, wzbudzające czasem niepokój. Jako pierwsze na‑
leży także wskazać fakty, a potem dopiero sądy na temat rodzinnych relacji i wzorów 
funkcjonowania (Kołbik 1999; Collins, Jordan, Coleman 2009).

Na podstawie analizy literatury przedmiotu i własnych spostrzeżeń w tab. 1 za‑
proponowano kategoryzację informacji, jakie warto uzyskać podczas tworzenia, 
omawiania i interpretacji genogramu. Dobór zaprezentowanych treści może zale‑
żeć albo od dokonanego rozpoznania aktualnych problemów rodziny – w przypad‑
ku zastosowania genogramu w procesie udzielania wsparcia rodzinie, albo na pod‑
stawie określonego uprzednio celu i przedmiotu badań naukowych – w przypadku 
wykorzystania narzędzia do badań naukowych.

Tabela 3. Kategoryzacja tematyki wywiadu

Kategoria wypowiedzi Wyszczególnienie treści wypowiedzi
Dane społeczno‑demo‑
graficzne

•	 Wskazanie wieku, płci, wykształcenia, zawodu, miejsca zamieszkania, dat: narodzin, 
zawarcia małżeństwa, separacji, rozwodu, śmierci, pozycji wśród rodzeństwa czyli 
kolejności narodzin, klasy społecznej, pochodzenia etnicznego, religii, w której dana 
osoba została wychowana, oraz religii obecnie praktykowanej.

Sytuacja zdrowotna •	 Wskazanie niepełnosprawności, chorób przewlekłych, powtarzających się uzależnień 
od substancji psychoaktywnych, przypadków samobójstw, chorób psychicznych oraz 
tych chorób, o których często się wspomina, lub tych, które były szczególnie dotkliwe, 
ale są pomijane się w rozmowach. Określenie sytuacji emocjonalnej: wskazanie osób 
cierpiących na depresję, niepokojących się częściej niż pozostali członkowie rodziny.

Sytuacja prawna 
i materialno‑bytowa

•	 Określenie sytuacji związanej z pracą: wskazanie osób będących długotrwale 
bezrobotnymi, wskazanie osób lubiących i nielubiących swojej pracy. Określenie sytuacji 
dochodowej, zadłużeń, otrzymanych spadków, sposobu wydawania pieniędzy oraz 
porównanie obecnej sytuacji z wzorami rodziny w aktualnym i poprzednich pokoleniach.

•	 Wskazanie osób aresztowanych. Wskazanie osób zastraszanych, bitych, 
doświadczających innego rodzaju przemocy. Wskazanie przypadków straty majątku 
lub znaczącego obniżenie statusu społecznego, określenie najważniejszych problemów 
w małżeństwie swoich rodziców, małżeństwie rodzeństwa. Określenie własnych 
problemów z dziećmi, ich scharakteryzowanie oraz porównanie z doświadczeniami 
innych członków rodziny.

Aktualna sytuacja rodziny •	 Wskazanie mających miejsce ostatnio wydarzeń rodzinnych, zaistniałych ważnych zmian.
Szerszy kontekst rodzinny •	 Wskazanie osób wiedzących o problemie nękającym rodzinę, osób, z którymi utrzymuje 

się bliskie kontakty, osób służących pomocą w razie konieczności, osób, którym 
członkowie rodziny najczęściej się zwierzają. Wskazanie osób, z którymi w ogóle nie 
utrzymuje się kontaktu, tych, które ze sobą nie rozmawiają, i tych, które pozostają 
w poważnym konflikcie. Wskazanie okazji, przy których utrzymuje się kontakty, opisanie 
atmosfery spotkań w rodzinie.
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Kategoria wypowiedzi Wyszczególnienie treści wypowiedzi
Sieć pokrewieństwa 
nieformalnego

•	 Wskazanie osób spoza rodziny, do których można się zwrócić w potrzebie finansowej czy 
emocjonalnej. Określenie relacji ze społecznością, w której dana osoba żyje. Określenie 
roli osób z zewnątrz, wskazanie tych osób spoza rodziny, które są, lub były, ważne w jej 
życiu. Opisanie doświadczeń osób z rodziny z osobami i instytucjami niosącymi pomoc: 
lekarzami, pracownikami socjalnymi, psychologami itp.

Społeczno‑kulturowy 
kontekst funkcjonowania 
rodziny

•	 Wskazanie przypadków emigracji członków rodziny i okoliczności jej towarzyszących, 
określenie poczucia przynależności do jakiejś grupy etnicznej, zamieszkiwania 
w określonym regionie, wskazanie tych członków rodziny, które były ofiarami represji 
z powodu pochodzenia.

•	 Wskazanie dominującego w rodzinie wyznania religijnego lub ideologii, określenie 
wartości wiążących się z nimi oraz stosunku rodziny do tych wartości, wskazanie, w jaki 
sposób wartości te są realizowane w życiu.

•	 Określenie roli kobiety i mężczyzny w rodzinie.
•	 Wskazanie zawodów, które opisuje się jako cenione w rodzinie oraz mało prestiżowe. 

Określenie stosunku do poziomu wyształcenia.
•	 Wskazanie tej osoby w rodzinie, której zachowanie uważa się za odmienne od przyjętych 

wzorów.
•	 Określenie stosunku i spsosobów traktowania osób starszych w rodzinie.
•	 Określenie najbardziej cenionych aspektów kultury swojego środowiska rodzinnego 

(zwyczajów, opinii, przekonań itp.), aspektów, z którymi osoba najbardziej się utożsamia, 
a które odrzuca.

Analiza zasobów 
rodzinnych i poszukiwanie 
alternatywnych wzorców 
zachowań

•	 Określenie mocnych stron rodziny. Określenie sposobów radzenia sobie z podobnymi 
trudnymi systuacjami przez innych członków rodziny żyjących w obecnym i starszych 
pokoleniach, a także ustalenie, czy radzenie sobie w podobny sposób byłoby dla osoby 
korzystne. Wskazanie tej osoby w rodzinie, która mogłaby wesprzeć w trudnej sytuacji. 
Sformułowanie porady, której mogliby udzielić nieżyjący, a cenieni członkowie rodziny. 
Wskazanie zarówno pozytywnie, jak i negatywnie ocenianych sposobów działań 
dziadków i rodziców, dokonanie wyboru tych spośród nich, które osoba mogłaby 
wykorzystać w rozwiązaniu swojego problemu.

•	 Wskazanie tych członków rodziny, którym przypisuje się określenia: opiekuńczego, 
chorego, niedobrego, zwariowanego, silnego, słabego, dominujacego, 
podporządkowanego, nieudacznika, człowieka sukcesu, ciepłego emocjanalnie, 
chłodnego emocjonalnie.

Istotne wydarzenia 
życiowe

•	 Wskazanie reakcji na narodziny wskazanych członków rodziny, wskazanie osób obecnych 
na ceremonii chrztu, wskazanie tych osób, którym nadano imię innego członka rodziny.

•	 Określenie reakcji na śmierć wskazanych członków rodziny, osób, które zniosły tę śmierć 
najgorzej, najlepiej, osób, które uczestniczyły w pogrzebie.

•	 Reakcje członków rodziny na zmiany pracy, wejście nowych członków do rodziny, reakcje 
na migracje, sukcesy i porażki.

Źródło: opracowanie własne na podstawie McGoldrick, Gerson, Shellenberger 2007; Chrząstowski 
2010; Krasiejko 2005, 2010; Kiełbik 1999; Collins, Jordan, Coleman 2009; Cournoyer 2008; Sehgal 
2005.

Bardziej złożony zakres problematyki należy poruszyć w przypadku rodzin, któ‑
rych genogram pokazuje powtórne związki, lub w których bierze się pod uwagę rów‑
nież rodzeństwo każdego z rodziców, a także kolejność ich narodzin. Kostruowanie 
genogramu może okazać się bardziej skomplikowane, gdy dzieci są adoptowane lub 
wychowywane w różnych domach. Jednak przedmiotem największego zaintereso‑
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wania pozostają tzw. brakujące informacje, które – z jednej strony – stanowią barierę 
w formułowaniu diagnozy rodziny, z drugiej zaś – mogą być najistotniejszą wska‑
zówką pozwalającą tę rodzinę zrozumieć. Brakujące informacje rozumiane jako in‑
formacje „przemilczane” mogą być bowiem wskaźnikiem trudności emocjonalnych 
doświadczanych przez członków rodziny w komunikowaniu pewnych treści, czasem 
kluczowych w wyjaśnianiu trudnej sytuacji rodziny czy osoby. Istotnym problemem 
może być także niezgodność informacji, polegająca na tym, że członkowie rodziny 
udzielają odmiennych odpowiedzi na zadane pytanie. Może to dotyczyć zarówno 
informacji demograficznych, jak i danych podlegających subiektywizacji, jak np. 
określenie siły związku między osobami (Sehgal 2005: 257–265).

Interpretacja genogramu oparta jest na kilku koncepcjach teoretycznych. Przede 
wszystkim wspomnaych wyżej systemów rodzinnych Bowena, trangeneracyjnym 
podejściu Boszormenyi‑Nagy, teorii wzorów układów rodzeństwa Tomana i McGol‑
drick. Według tych autorów w interpretacji genogramu należy zwrócić uwagę na 
następujące elementy:

 – strukturę rodziny, a szczególnie kofigurację małżeństw. Szczególnie ostrożnie 
należy interpretować genogramy rodzin prowadzonych przez jednego rodzica na 
skutek śmierci, czy rozwodu lub separacji, a także rodzin, w których występują po‑
wtórne małżeństwa;

 – rodzeństwo. Kolejność narodzin może mieć bowiem znaczenie dla tego, jaką 
rolę dana osoba odgrywa w rodzinie, w relacjach i jakie jest jej życie emocjonalne.
Ważne znaczenie ma także rozłożenie narodzin w czasie, ale też stosunek rodziców 
do oczekiwanej płci narodzonego dziecka;

 – miejsce rodziny w cyklu życia. Należy uważnie przyjrzeć się, na jakim etapie 
rozwoju cyklu życia znajduje się dana osoba i jej rodzina, jak się do aktualnej fazy 
przystosowała oraz jak przystosowywała się do poprzednich faz;

 – powtarzanie się wzorców przez pokolenia. Szczególnie wzorców funkcjonowa‑
nia, relacji oraz tych, które związane są z pozycją w rodzinie. Wzorce funkcjonowania 
to wzorce kreatywności, odporności rodziny i różnych elemetów tzw. mocnych jej 
stron, ale także powtarzene w kilku pokoleniach formy przemocy czy uzależnienia. 
Wzorce relacji to wzorce bliskości, konfliktu, dystansu, czy zerwanych więzi, ale też 
wzorce wspomnianych wyżej trójkątów emocjonalnych. Wzorce związane z pozycją 
w rodzinie mogą dotyczyć pełnienia określonych ról, np. roli zakładającego powtór‑
nie związek, czy odbywającego karę pozbawienia wolności;

 – istniejącą równowagę bądź jej brak między poszczególnymi członkami rodziny. 
Może ona dotyczyć znaczenia i ważności poszczególnych osób, czy „rozkładu odpo‑
wiedzialności” za realizację ważnych rodzinnych spraw (McGoldrick, Gerson, Shel‑
lenberger 2007: 211‑ 213; Collins, Jordan, Coleman 2009: 174–176; Cournoyer 2008; 
Sehgal 2005; Kołbik 1999).

Zakończenie

Proces starzenia się ludności powoduje, że obecnie żyje ze sobą kilka różnych poko‑
leń w obrębie jednej rodziny. Każde z nich zostało ukształtowane przez odmienne 
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warunki społeczno‑kulturowe, w których pokolenia te doświadczały przeżyć kształ‑
tujących ich postawy i hierarchię wartości. Wartości cenne dla danego pokolenia 
dla innego mogą nie stanowić celu dążeń, różne mogą być także wśród tych poko‑
leń postawy wobec określonych zjawisk. Z przedstawionego w artykule systemowe‑
go ujęcia rodziny wynika, że poza szerszym kontekstem, czyli wspomnianymi spo‑
łeczno‑kulturowymi warunkami życia, wpływ na kształtowanie postaw i wartości, 
a więc pewnych wzorów, ma specyficzna dla konkretnej rodziny historia życia jej 
kilku pokoleń. Poznanie tych wzorów przy pomocy genogramu pozwala zarówno na 
nową konceptualizację swojej aktualnej sytuacji, jak i na nową interpretację zacho‑
wań członków badanych rodzin i na odpowiednie reagowanie na te zachowania.

Zdaniem autorki opracowania genogram jest jest nadal słabo spopularyzowa‑
nym w Polsce narzędziem, rzadko wykorzystywanym, zarówno przez pracujących 
z rodzinami w praktyce pracy socjalnej, jak i pracowników naukowych, nieco częś‑
ciej przez psychoterapeutów rodzinnych. Warto podkreślić, że analiza i interpreta‑
cja informacji uzyskanych podczas tworzenia genogramu, a także dobór omawianej 
tematyki, powinny odbywać się odmiennie wśród stosujących to narzędzie przed‑
stawicieli różnych profesji.

Analiza sposobów stosowania genogramu w psychoterapii pozwala wyodrębnić 
3 fazy, w których w nieco odmienny sposób traktuje się to narzędzie, co związane 
jest z kilkoma koncepcjami terapeutycznymi (Chrząstowski 2010: 69–70). Pierwsza 
faza wyraźnie związana jest z narodzinami podejścia systemowego i za przyczyny 
dysfunkcji rodziny uznaje zaburzone relacje między jej członkami. Dlatego rolą te‑
rapeuty jest zbadnie procesów zachodzących w rodzinie w kontekście międzypoko‑
leniowym. Narzędziem pomocnym w tej diagnozie jest właśnie genogram. Terapeuta 
poprzez tworzenie i interpretacje genogramu przygląda się mitom rodzinnym i sieci 
ukrytych lojaności i to on ocenia, które z podzielanych przekonań rodzinnych jest 
mitem. Druga faza przyznaje większe znaczenie odczuciom członków rodziny. To oni 
sami nadają znaczenie swym zachowaniom, terapeuta jest tylko elementem nowego 
systemu. Trzecia z kolei faza nadaje terapeucie rolę równouprawnionego do wydawa‑
nia opinii na temat toczącego się dialogu, który powstaje poprzez analizę genogramu 
traktowanego wyłącznie jako narzędzie pomocne w analizie transgeneracyjnych prze‑
kazów w rodzinie. Genogram pomaga opowiedzieć historie rodzinne przekazywane 
z pokolenia na pokolenie i ocenić ich wpływ na to, co się aktualnie dzieje. Wspólna 
z terapeutą analiza genogramu pozwala dostrzec w opowiadanych historiach nie‑
widziane dotąd rodzinne zasoby i mądrość rodziny (Chrząstowski 2010: 69–70).

Genogram może być stosowany również w pracy socjalnej, na różnych etapach 
poznawania rodziny, zarówno podczas wstępnej diagnozy jej problemów, jak i w trak‑
cie ich rozwiązywania. Może być stale uzupełniany nowymi danymi o rodzinie, co 
umożliwione jest stosunkowo częstym kontaktowaniem się klienta z pracownikiem 
socjalnym, czasem także kontaktowaniem się długotrwałym. Poprzez informacje 
uzyskane w trakcie tworzenia genogramu można na nowo zilustrować aktualny 
obraz rodziny w kontekście doświadczeń jej obecnego i dawnych pokoleń, co może 
pomóc zarówno rodzinie, jak i pracownikowi socjalnemu w konceptualizacji prze‑
szłej i obecnej sytuacji rodziny oraz tworzeniu przewidywań dla tej przyszłej. Jako 
zapis kliniczny genogram dostarcza zwięzłych podsumowań na temat rodziny i po‑
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zwala zarówno członkom rodziny, jak i osobom spoza niej, łatwiej niż poprzez tra‑
dycyjny opis prezentowany w kwestionariuszu wywiadu rodzinnego zaobserwować 
pewne rodzinne wzory (Collins, Jordan, Coleman 2009: 174–176; Cournoyer 2008: 
48–52; Sehgal 2005: 257–265).

W przypadku badań nad rodziną i jej procesem prowadzonych przez pracowni‑
ków naukowych genogram może być narzędziem umożliwiającym badanie strukur 
rodzinnych, analizy przebiegu różnych cyklów życiowych, ale wydaje się, że prze‑
de wszystkim jest właściwym narzędziem do badania powtarzających się wzorców 
funkcjonowania, relacji i wzorców związanych z pozycją w rodzinie. Genogram może 
być cennym narzędziem badawczym wykorzystywanym w metodzie indywidualne‑
go przypadku, jak również w metodach, przy pomocy których uzyskuje się bardziej 
obiektywne dane. W tym drugim przypadku analiza danych zawartych w dużej 
liczbie genogramów możliwa jest szczególnie w sytuacji istnienia dostępu do geno‑
gramów zebranych i uporządkowanych przy użyciu komputerów.

Przedstawienie powyższych rozważań nad istotą systemowego ujęcia rodziny 
i rolą genogramu w procesie gromadzenia informacji na temat rozmaitych przeka‑
zów wewnątrzrodzinnych, wielopokoleniowych, a także przekazów otrzymywanych 
i kierowanych do innych społecznych systemów nie jest wystarczające do tego, by na 
ich podstawie prowadzić szeroko rozumiane badania, ale być może zaprezentowane 
ujęcie tematyki pozwoli uzyskać pogląd ich kierunek.
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Streszczenie

W świetle teorii systemów rodzinnych genogram jest jednym z podstawowych narzędzi słu‑
żących do analizy i interpretacji aktualnych problemów rodziny w kontekście przekazywa‑
nych w niej międzypokoleniowo wzorów relacji, więzi i pełnionych ról. Genogram może być 
wykorzystywany jako istotne źródło wiedzy o rodzinie, zarówno przez naukowców zajmu‑
jących się badaniami rodzin, jak i przedstawicieli zawodów udzielających wsparcia psycho‑
społecznego. Celem opracowania jest ukazanie genogramu na tle wybranych elementów te‑
orii systemu społecznego, spopularyzowanego w socjologii głównie przez Talcotta Parsonsa, 
oraz teorii systemów rodzinnych, rozwijanych w psychologii, przestawienie podstawowych 
zasad tworzenia i omawiania genogramu, a także wskazanie różnych sposobów jego zasto‑
sowania w badaniach naukowych, psychoterapii i pracy socjalnej. Autorka czyni to na pod‑
stawie analizy literatury przedmiotu i własnego ujęcia problmatyki dotyczącej prowadzenia 
badań z użyciem genogramu.

Słowa kluczowe: genogram, teoria systemów rodzinnych, metodyka pracy socjalnej, przekaz 
międzypokoleniowy w rodzinie.

Genogram as a tool to test intergenerational relations within a family

Summary

In view of the theories of family systems genogram is one of the essential tools for analysing 
and interpreting current problems of the family in the context of models of relations, bonds 
and roles transferred from one generation to another. Genogram may be used as a significant 
source of knowledge of the family both by scientists dealing with family research and by rep‑
resentatives of professions providing psychological and social support. The aim of this work 
is to show genogram in the context of elements of the theory of social system made popular 
in sociology mainly by Talcott Parsons, the theory of family systems developed in psychology, 
as well as presenting basic principles of creating and discussing genogram. The author does it 
by making analysis of the reference books and her own view on the problems.

Keywords: genogram, theory of family systems, methodology of social work, intergenerational 
communication within a family.




