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RESENTYMENT A SPOŁECZNA AKCEPTACJA
RODZIN WIELODZIETNYCH
RESENTMENT AND SOCIAL ACCEPTANCE
OF LARGE FAMILIES
Abstract: Facing the demographic crisis, it is worth reflecting on the issues of the place, significance and values of large family. As I. Bukalska (2017, s. 55) rightly observes, the strength
of the influence of an important group of social interest, which are large families, shapes
their better perception. Analyzing the content that responds to research problems on characteristics attributed to large families in source materials, media, assigned to large families
and stereotyping the category of such families, it can be concluded that, despite the positive
impact of these families on many aspects (e.g. demographic, economic, cultural, identity),
large families still have to face unfair stereotypes of remaining a burden on society, being
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recipients of excessive social benefits, and even – as M. Szyszka (2015, s. 177) indicates –
a pathological environment label.
Keywords: large families, stereotypes, resentment, social acceptance
Streszczenie: W obliczu kryzysu demograficznego warto poddawać refleksji kwestie miejsca,
znaczenia i wartości rodzin wielodzietnych. Jak słusznie dostrzega I. Bukalska (2017, s. 55),
siła oddziaływania ważnej grupy społecznego interesu, jaką stanowią rodziny wielodzietne,
kształtuje jej lepsze postrzeganie. Artykuł ma charakter teoretyczny. Stanowi przegląd treści
odpowiadających na problemy badawcze o cechy przedstawiane w materiałach źródłowych,
mediach, przypisywanych rodzinom wielodzietnym i stereotypizację tej kategorii rodzin. Na
podstawie zebranych danych został zilustrowany wniosek, że pomimo pozytywnego wpływu
tych rodzin na wiele aspektów (np. demograficzny, ekonomiczny, kulturowy, tożsamościowy)
nadal duże rodziny muszą się mierzyć z krzywdzącymi stereotypami pozostawania ciężarem
dla ogółu społeczeństwa, bycia odbiorcami nadmiernych świadczeń socjalnych, a nawet – jak
wskazuje M. Szyszka (2015, s. 177) – z etykietką środowiska patologicznego.
Słowa kluczowe: rodzina wielodzietna, stereotypy, resentyment, społeczna akceptacja

WSTĘP

A

rtykuł ma charakter teoretycznego przeglądu najnowszych doniesień naukowych, także z uwzględnieniem tekstów popularno-naukowych, dotyczących
szeroko pojętej tematyki rodzin wielodzietnych. Celem artykułu jest relacja z zaobserwowanych stanowisk, opinii stanowiących odpowiedzi na podjęty problem badawczy: Z jakimi odbiorami społecznymi spotyka się rodzina wielodzietna?
Oryginalność tekstu przejawia się w doborze materiałów dokonanego desk research, uwzględniającego nie tylko źródła naukowe, ale również doniesienia prasowe,
szeroko dystrybuowane wśród opinii społecznej (Głos dla życia, Instytut Gość Media,
Dziennik.pl). Umożliwiło to innowacyjny, a nade wszystko aktualny wgląd w tytułową tematykę.
Współczesne społeczeństwo, a co za tym idzie, także jego część, jaką jest niewątpliwie polska rodzina wielodzietna, określane jest często w literaturze pedagogicznej,
socjologicznej i psychologicznej jako środowisko ryzyka. W literaturze podkreślane są zmiany we współczesnej rodzinie związane z jej zmniejszającą się liczebnością
i odejściem od wielodzietności (Batiuk, 2016, s. 74; Kamińska, 2016, s. 81). Polskie społeczeństwo stojące w obliczu kryzysu demograficznego, który bez aktywnego włączenia się władz publicznych w jego rozwiązanie będzie ograniczał niebawem
w niemałym stopniu rozwój społeczno-gospodarczy kraju, przedstawia dwa sposoby
postrzegania rodzin wielodzietnych. Niektórzy autorzy kierujący swoje zainteresowania w stronę rodzin ryzyka dzielą owe środowiska na rodziny ryzyka i rodziny podwyższonego ryzyka (Kawula, 1999, s. 245), inni zaś dostrzegają jej potencjał i wkład
w zachowanie ciągłości narodu. Oba te przykłady warunkuje dodatkowo odniesienia
do prawidłowości i nieprawidłowość w ich funkcjonowaniu.
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Częsty jest opis dysfunkcjonalności rodziny w zakresie realizacji pewnych jej zadań, na skutek czego wymagana jest pomoc wyspecjalizowanych instytucji, jak np.
ośrodki interwencji kryzysowej (częściowa dysfunkcjonalność), bądź kompletnych
niepowodzeń w realizacji zadań rodziny, kiedy muszą ją zastąpić wyspecjalizowane zastępcze formy opieki rodzinnej (np. rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne) lub
instytucje, np. domy dziecka (dysfunkcja całkowita). Współcześnie zjawiska będące
przyczyną zaburzeń prawidłowego funkcjonowania środowiska rodzinnego bardzo
często kumulują się, i tak np. wielodzietności zwykle towarzyszą bieda, bezrobocie, rozłąki zagraniczne, zjawiska patologiczne, dewiacyjne (Matyjas, 2003, s. 43).
W związku z powyższym w pełni zasadne jest wsparcie społeczne dla tych rodzin,
nie zaś powielanie krzywdzących ją określeń. Biorąc pod uwagę, że pojęcie wsparcia
wchodzi w zakres szeroko rozumianej pracy socjalnej, mającej wiele różnych definicji,
należy uwzględnić fakt, że oba terminy mają też wspólne obszary. Warto zatem zaznaczyć, iż sposobem budowania opinii społecznej jest, oprócz polityki gospodarczej,
także polityka społeczna państwa, uwzględniająca rodziny wychowujące dzieci. To
właśnie polityka państwa wobec rodzin wielodzietnych stanowi współcześnie obraz
rzeczywistych intencji władz publicznych wobec rodziny (Hrynkiewicz, 2006, s. 9).
W Polsce realizacja polityki społecznej przyjaznej rodzinie – rodzinnej polityki
społecznej – wydaje się zadaniem wyjątkowo prostym i oczywistym. Od ponad pół
wieku badania socjologiczne wykazują, że najtrwalszą wartością w polskim społeczeństwie jest rodzina. Rodzina, małżeństwo, dzieci zajmują w systemie wartości
pozycję pierwszoplanową i trwałą. Pozostaje niewyjaśnione zagadnienie: dlaczego
realizowana polityka społeczna wobec rodzin jest sprzeczna z systemem wartości
polskiego społeczeństwa – bez względu na to, czy rządy sprawuje partia polityczna deklarująca przychylny czy wręcz nieżyczliwy (a nawet otwarcie wrogi) stosunek
dla rodziny? Bez szerokiej analizy uwarunkowań trudno w syntetyczny sposób ująć
przyczyny całkowitego rozmijania się realizowanej w Polsce polityki społecznej – polityki rodzinnej z systemem wartości polskiego społeczeństwa. Można jedynie zadawać pytania na temat stanu wiedzy, kompetencji merytorycznych, odpowiedzialności
za kształtowanie społecznego ładu tych, którzy kreują i realizują politykę społeczną
(Hrynkiewicz, 2006, s. 9).
Rodzina wielodzietna ma do spełnienia ważną funkcję jako podmiot inwestujący
w młode pokolenie. Wzrastające aspiracje edukacyjno-zawodowe rodziców wobec
dzieci w dużym stopniu przekładają się na dążenia do zapewnienia im jak najlepszych
warunków rozwoju, dlatego w tych staraniach rodzina nie może być pozostawiona
sama sobie.

POLSKIE UJĘCIA BADAWCZE I TEORETYCZNE
Według raportu Rodziny wielodzietne w Polsce 2016 (Raport, 2019) aż 74% rodzin
wielodzietnych ma troje dzieci i kolejno: 14% –czworo, 7% – pięcioro, 6% – więcej
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niż pięcioro. Warto dodać, że dane odnoszą się do potomstwa, które nie przekroczyło
24. roku życia i zamieszkuje z rodzicami we wspólnym gospodarstwie domowym.
Dokument ten ponadto wskazuje, że wielodzietności sprzyjają związki trwałe, sformalizowane, w których wiek rodziców to średnio 35,7 lat dla kobiet (aż 44% kobiet
nie przekracza 34. roku życia, 49% ma od 35. do 44. lat), w przypadku mężczyzn
średni wiek to 38,8 lat.
Oczywiste więc wydaje się twierdzenie, że polityka społeczna państwa, z punktu
widzenia rozwoju kapitału społecznego, powinna w pierwszym rzędzie proponować
rozwiązania wspierające, a przynajmniej nieszkodzące ekonomicznej kondycji rodzin
z dziećmi, w szczególności rodzin wielodzietnych. Bowiem te rodziny będą ponosiły
ciężar utrzymania demograficznego potencjału Polski, a dzieci z tych rodzin będą
w przyszłości ponosiły koszty nieuchronnych następstw powiększania się grupy obywateli w wieku emerytalnym.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w ostatnim czasie na rodzinach wielodzietnych w Polsce skupiona została szczególna uwaga. Wdrożenie programu 500+ stanowi przykład wielowymiarowego ujęcia opinii badaczy i przedstawicieli środowisk
naukowych, których przykładowe wypowiedzi przytaczam poniżej:
• Według psycholog T. Rostowskiej: „w przekazie medialnym funkcjonuje
utarty stereotyp, że rodzina wielodzietna jest rodziną dysfunkcyjną ‒ ubogą,
zaniedbaną, o niskim poziomie intelektualnym, cechującą się brakiem odpowiedzialności. To nieprawda”. Rodzina wielodzietna sprzyja procesowi socjalizacji dzieci, samodzielności, umiejętności dzielenia się i współpracy, odpowiedzialności oraz opiekuńczości. Duża rodzina, jak twierdzi wspomniana
profesor, nie oznacza również trudności wychowawczych. „Statystyki mówiące o przestępczości w Polsce pokazują, że źródłem patologii społecznych
wcale nie są rodziny wielodzietne. Nie liczba dzieci, ale postawy rodziców
wpływają na kształtowanie zachowań społecznych i osobowości” (cyt. za:
Leśniowicz, 2020).
•

Zdaniem I. Sobczaka: „liczba urodzeń z roku na rok maleje, a przyrost naturalny się kurczy. W konsekwencji ogólna liczba ludności w Polsce do 2035
roku zmniejszy się o 2 mln. Na taki stan rzeczy wpływają m.in. niekorzystna
sytuacja materialna i mieszkaniowa młodych rodziców, zbyt niskie dodatki
rodzinne oraz niewystarczająca długość płatnych urlopów macierzyńskich.
Młodych rodziców do posiadania potomstwa zniechęca także zbyt mała dostępność do żłobków i przedszkoli oraz wygórowane opłaty za pobyt dzieci
w takich placówkach” (Sobczak, 2019).

•

Ekonomista i analityk J. Barzowski uważa, że fatalna sytuacja demograficzna
Polski wynika z tzw. czarnego PR tworzonego wokół rodzin wielodzietnych.
Jego zdaniem „w mediach mówi się o nich zawsze w kontekście jakichś patologii społecznych, przestępstw, nieradzenia sobie z rzeczywistością. Dlaczego nie opowiada się o rodzicach posiadających kilkoro dzieci jako ludziach
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sukcesu? […] Bezpośrednie przełożenie na gospodarkę jest oczywiste. Polska
jest w sytuacji, w której potrzeba rąk do pracy, a rodziny wielodzietne tworzą zasoby ludzkie, które kiedyś będą stanowiły siłę roboczą kraju. Jeśli ich
zabraknie, gospodarka stanie się niewydolna” (cyt. za: Hlebowicz, 2020).
•

Ciekawe spostrzeżenia przedstawia politolog M. Theiss. Zauważa, że „beneficjenci 500+ uważają, że zasługują na wsparcie socjalne nie tylko dlatego, że
mają ciężko i mało zarabiają. Są też przekonani, że świadczenie im się należy
jako obywatelom państwa. A jednocześnie boją się, że lada chwila je utracą. Duża część osób jednoznacznie popierających program 500+ należy do
kategorii, którą nazwałam «zwykłymi ludźmi, żyjącymi w ciągłym poczuciu
zagrożenia»” (cyt. za: Leśniowicz, 2020).
Warto zauważyć, że zgodnie z danymi CBOS w 2017 roku aż 77% osób w Polsce
deklarowało poparcie dla tego programu, zaś w marcu 2019 roku 75% opowiadało
się za jego zmianą, polegającą na przyznaniu świadczenia na pierwsze dziecko niezależnie od dochodów rodziny. Przedmiotem badań prowadzonych w 2019 roku przez
M. Theiss był dyskurs publiczny wokół programu 500+ na internetowych forach
gazet (najczęściej komentowane posty), a celem ustalenie wzorców pisania o odbiorcach 500+ (np. czy postrzega się ich jako zasługujących na świadczenie, jak się to
uzasadnia, kto z kim w tej dyskusji buduje koalicję, a wobec kogo się dystansuje).
Wnioski z badań M. Theiss przedstawiają się następująco (za: Leśniowicz, 2020):
• beneficjenci programu, będący autorami największej liczby komentarzy w internecie, traktują świadczenie jako cenną zdobycz socjalną, ale ciągle obawiają
się jego utraty lub czują, że muszą dowodzić, że mają do niego uprawnienia;
•

większość beneficjentów podpisałaby się pod stanowiskiem uniwersalistycznym, że świadczenia społeczne po prostu im się należą jako obywatelom
państwa. Uważają też, że zasługują na nie dlatego, że mają ciężko, mało zarabiają, a skoro państwo już się zdecydowało przyznać im wsparcie, to staje
się ono pewnego rodzaju prawem nabytym. Rząd powinien więc sumiennie
wywiązywać się z obietnicy wypłacania świadczenia;

•

uwagę zwraca również grupa internautów, których komentarze internetowe
przepełnione są poczuciem zagrożenia. Ludzie boją się, że będą uznani za
tych, którzy już nie zasługują na pomoc i nagle utracą do niej prawo. Lęk
ten jest wzmacniany przez medialne i polityczne spekulacje, że niebawem
zabraknie pieniędzy na realizację programu i prędzej czy później ktoś zacznie
przy nim „majstrować”;

•

istnieje też stanowisko, zgodnie z którym wsparcie z programu Rodzina 500
plus powinno być obwarowane pewnymi warunkami.
Zgodnie ze wskazaniami B. Matyjas (2008, s. 129) wpływ na wychowawcze
i socjalizacyjne funkcje rodziny mają zarówno zmiany zachodzące w standardach
funkcjonowania samego systemu rodzinnego, jak i (na co wskazano powyżej) wiele
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czynników zewnętrznych, oddziałujących na system (np. procesy globalizacyjne). Zewnętrzne czynniki, takie jak: polityka społeczna prowadzona względem rodzin wielodzietnych, przychody rozporządzalne na członków rodziny wielodzietnej, społeczny
odbiór rodziny, kultura popularna czy technologie informacyjno-komunikacyjne,
w dużym stopniu determinują poziom uspołecznienia dziecka z rodziny wielodzietnej.
Dotychczasowe analizy dotyczące rodziny wielodzietnej dowodzą, że jest to często
środowisko wymagające pomocy społecznej. Stąd wniosek pedagoga społecznego, że
postępowanie zgodnie z priorytetami i kierunkami polityki społecznej to tworzenie
warunków sprzyjających podejmowaniu świadomych decyzji o wielodzietności –
poprzez edukację szkolną, poradnictwo rodzinne czy ochronę zdrowia, wyrównywanie
szans edukacyjnych oraz zapobieganie alienacji (wykluczeniu społecznemu), jak
również – zdaniem M. Theiss (za: Leśniowicz, 2020) – dbałość o zwiększanie poczucia bezpieczeństwa, w tym nade wszystko zapewnianie stabilności rozwiązań oferowanych rodzinie.
Biorąc dodatkowo pod uwagę, że dzisiejsza rzeczywistość – jak słusznie pisze
M. Laskowska (2012, s. 29–41) – obejmuje różne kanały komunikacji, proces zdobywania wiedzy o dużych rodzinach, ich obecności społecznej koniecznie powinien
uwzględniać możliwości i zagrożenia, które im towarzyszą. Warto również pamiętać,
że decyzje o rodzicielstwie wielodzietnym są indywidualnym podejściem jednostki,
choć nie zawsze w pełni świadome. Nie należy jednak generalizować sądów o towarzyszącej im patologii, a raczej unikać współtworzenia krzywdzących stereotypów
i resentymentu (rozumianego jako wyuczona niechęć do danej kategorii rodzin).
Dla usystematyzowania informacji charakteryzujących polskie duże rodziny podsumuję ich cechy, umożliwiając implikacje kolejnych interdyscyplinarnych (demograficznych, pedagogicznych, socjalnych, ekonomicznych itp.) badań.
Rodziny wielodzietne w Polsce mieszkają głównie na wsiach (60%). Najmniej jest
ich w dużych miastach (powyżej 500 tys. Mieszkańców), bo tylko 8%. Uwzględniając ukształtowanie regionalne rodzin 3+, większość zamieszkuje w regionie południowo-wschodnim (czyli województwach: lubelskim, podlaskim, małopolskim
i świętokrzyskim). Jest to 22% ogółu. Najmniej w rejonie Dolnego Śląska i Opola.
Polskie rodziny wielodzietne napotykają problemy ekonomiczne na poziomie wydatków rodzinnych. Według danych z raportu Rodziny wielodzietne w Polsce 2016
dochody 50% dużych rodzin nie zaspokajały bieżących potrzeb. Wynika to z faktu,
że aż 58% rodzin ma dochód na poziomie nie większym niż 3000 zł netto. Większość
wydatków przeznaczonych jest na żywność, spłatę zobowiązań finansowych (kredyty,
pożyczki), opłaty związane z czynszem i eksploatacją mieszkań (domów). Aż 3 na
10 rodzin stwierdziły, że nie chodzą do kina, teatru i nie korzystają z innych form
rozrywki. Należy jednak zaznaczyć, że aż 68% kobiet związanych ze Związkiem
Dużych Rodzin „Trzy Plus” (autorem raportu) pracuje zawodowo, w tym 40% na
pełen etat (Raport, 2019).
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Mimo wielu problemów zdecydowana większość rodzin wielodzietnych jest zadowolona ze swojego życia (78%). Niezadowolonych jest tylko 22% rodzin, które zwracają uwagę na fakt wciąż negatywnego odbioru społecznego wielodzietności
wśród Polaków wychowujących jedno lub dwoje dzieci. Źle na kolejne dziecko reagują zazwyczaj rodzice i dalsza rodzina „wielodzietnych”, także sąsiedzi, a nawet
pracownicy służby zdrowia. Ciekawy jest obraz ukazujący plany względem dzietności, z których wynika, że poddane badaniom rodziny wielodzietne tylko nielicznie,
tj. w 8%, planują mieć kolejne dzieci. Ponad połowa (52%) nie zamierza powiększać
rodziny, chociaż aż 30% deklaruje „otwartość na każde następne dziecko”.
Warto odnieść się jeszcze do sytuacji demograficznej kraju i wieku rodziców
tworzących duże rodziny. Uwzględniając wspomnianą powyżej średnią wieku*
polskich rodziców wielodzietnych, można założyć, że znajdują się oni w grupach
tzw. Generacji Milenium, Generacji Y, Silent Generation, które charakteryzują
określone wartości, obawy oraz specyfika życia w zglobalizowanym i wysoko stechnologizowanym świecie.
Jak wskazuje analiza danych Głównego Urzędu Statystycznego (2019), odnotowany w 2018 roku spadek liczby urodzeń potwierdza, że kształtujące się przez
minione prawie 30 lat procesy ludnościowe spowodowały, że Polska wkroczyła
w okres kolejnego kryzysu demograficznego. Zatem urodzenia są głównym czynnikiem wpływającym na liczbę i strukturę ludności. W związku z tym, aby zapewnić
stabilny rozwój demograficzny Polski w danym roku na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci.
W Polsce obecnie przypada ich około 143.
Warto zatem podejmować się edukacji o rodzicielstwie, o jego znaczeniu w życiu człowieka oraz odmitologizować narosłe wokół rodzin wielodzietnych opinie (w ostatnim czasie najczęściej związane z wprowadzonym programem 500+).
Wielodzietni z konieczności stali się rzecznikami tego programu, stąd społeczny osąd, że „zarabiają na dzieciach tysiące i są największymi jego beneficjentami”.
Tymczasem najliczniejszą grupą pobierających świadczenia są rodziny z dwojgiem
dzieci (1,5 mln), a dużych rodzin, tj. z pięciorgiem, jest 13 tys., a z siedmiorgiem
jedynie 278.
Kolejne z ujęć dotyczących rodzin wielodzietnych ma związek z przysługującą rodzicom ulgą, np. z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny. Beneficjenci tejże karty
(którymi w przyszłości mają stać się wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na
utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci) oszczędzają przede wszystkim na zakupach.
Od 2018 roku mają również możliwość kupowania tańszych leków.

*

Wiek rodziców wielodzietnych to średnio 35,7 lat dla kobiet, 38,8 lat w przypadku mężczyzn.
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PODSUMOWANIE
Podsumowując odpowiedź na przyjęty problem badawczy, można stwierdzić, że postrzeganie rodzin wielodzietnych jest dwutorowe. W ogólnospołecznej opinii podkreśla się nie tylko trudniejsze sytuacje towarzyszące funkcjonowaniu dużych rodzin,
ale także ukazuje ich zasoby i siły społeczne, które takie rodziny posiadają. Ważna
w tym zakresie jest jednak otwartość na współpracę pomiędzy instytucjami, i to nie
tylko państwowymi.
Resumując, w kształtowaniu prawidłowego odbioru rodzin wielodzietnych sugerowane jest postępowanie zgodnie z priorytetami i kierunkami polityki społecznej,
a tym samym tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu świadomych decyzji o wielodzietności poprzez edukację szkolną, poradnictwo rodzinne czy ochronę
zdrowia. Należy również odmitologizować kulturę masową, która stała się najbardziej wydajną formą deprywacji tradycyjnych wartości, a przywracać pierwotne role
środowiskom naturalnym (Pilch, 2007, s. 21), bo jak piszą m.in. Mirosław Kalinowski (2011, s. 5) i H. Cudak (2001, s. 275), to w rodzinie, w tym wielodzietnej, kształtuje się osobowość dziecka, jego przystosowanie w aktualnym i przyszłym
życiu społecznym.
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