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Obecnie na świecie, a szczególnie w Europie Zachodniej, Europie Środkowej 
i Wschodniej oraz w innych rozwiniętych częściach świata następują bardzo in-
tensywne zmiany procesów demograficznych na poziomie jednostek, gospodarstw 
domowych, społeczności i krajów, w tym m.in. starzenie się ludności, odkładanie 
macierzyństwa w czasie, zwiększona bezdzietność, zwiększony odsetek rozwo-
dów, zmniejszona liczba małŜeństw, wzrost liczby konkubinatów, wzrost liczby 
małŜeństw mieszanych, zmiana struktury gospodarstwa domowego, wzrost liczby 
rodzin rekonstruowanych czy pojawienie się nowych kierunków migracji. Jed-
nym z procesów demograficznych w intensywnym nurcie są przemiany rodziny  
i jej zróŜnicowanie (moŜe dokładniej proces formowania, funkcjonowania oraz 
rozpadu rodziny). Oznaki tych przemian obserwuje się juŜ na etapie wchodzenia  
w dorosłość. W ciągu ostatnich dekad wybierane i powszechnie akceptowane stały 
się rozmaite drogi przejścia do dorosłości.  

Główną motywacją skłaniającą prof. Gostę Espinga-Andersena do napisania  
i opublikowania ksiąŜki Rodziny w XXI wieku (Families in the XXI Century) było 
przekonanie, Ŝe wszystkie obecnie obowiązujące teorie wszystko pokręciły. Główną 
siłą napędzającą współczesną dynamikę rodziny nie jest ani koniec gospodyni do-
mowej, ani postmodernistyczny indywidualizm. Zamiast tego, jak udowadnia profe-
sor, dynamika napędzana jest przez rewolucję ról kobiet we współczesnym świecie. 
Autor ksiąŜki, profesor socjologii na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie 
przygląda się uwaŜnie sytuacji rodziny w XXI wieku. Zadaje szereg pytań, które są 
bardzo waŜne i na czasie: czy rodzina rozpada się, czy moŜemy mówić o odro-
dzeniu; jak rozwija się równość płci i jak wpływa to na przyszłość rodziny; czy 
rodziny się polaryzują, a jeśli tak, to jaki wpływ ma to na szanse Ŝyciowe dzieci? 
Aby odpowiedzieć na te i inne pytania, Esping-Andersen przedstawia załoŜenia 
teoretyczne, analizuje dostępne dane i wyciąga z nich wnioski.  

Kontynuując jego wywód, spróbuję w krótkim tekście dedykowanym Jubilatce 
Pani Profesor BoŜenie Pardowskiej, która swoje Ŝycie zawodowe poświęcila  
w znaczej części badaniom rodziny, polityce rodzinnej i społecznej, odpowiedzieć 
na pytanie: jak kręciły (posługując się słownictwem prof. G. Espinga-Andersena) 
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sprawy rodziny wybrane teorie związne z płodnością, zmianą, przemianą i zróŜ-
nicowaniem, które były często wykorzystywane w drugiej połowie XX wieku  
i pierwszych piętnastu latach obecnego wieku do interpretacji obserwowanych 
zjawisk. Jest to wzglednie długi okres – aŜ 65 lat, czyli prawie przeciętne trwanie 
Ŝycia i prawie ponad dwukrotny czas trwania Ŝycia generacji. 

Postaram się w tym tekście odpowiedzieć na kilka pytań związanych z kon-
tekstem teoretycznym przemian rodziny i jej zróznicowania. Zróznicowanie jest 
permanentną cechą przemian rodziny, dotyczy wszystkich jej aspektów powsta-
nia i funkcjonowania, czyli doboru partnerów, decyzji o powstaniu rodzniny, jej 
typu i formy, wielkości, rozkladu w czasie i sekwencji zdarzeń w cyklu oraz jej 
rozpadu, rekonstrukcji i determinant funkcjonowania.  

Od czego się zaczeło? Naszym zdaniem od NOBLISTY! 

Profesor Gary Stanley Becker, zaliczany do przedstawicieli tzw. ekonomicznej 
szkoły chicagowskiej (postulującej m.in. minimalizowanie roli państwa w działal-
ności gospodarczej), otrzymał w 1992 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za 
włączenie do teorii ekonomii aspektów związanych z ludzkimi zachowaniami, czym 
poprzednio zajmowały się głównie inne dyscypliny naukowe, takie jak socjologia, 
demografia czy kryminologia. Ekonomiczna teoria rodziny przedstawiona w pra-
cy Treatise on the Family (Traktat o rodzinie) 1981 przez lata była wiodącą teo-
rią opartą na racjonalnym wyborze i do dziś jest wykorzystywana do interpretacji 
przemian rodziny (New Home Economics – Nowa Teoria Ekonomii Gospodarstw 
Domowych). Teoria racjonalnego wyboru, mówiąc ogólnie, zakłada racjonalność 
podejmowanych decyzji oraz określa, jakie działania naleŜy podjąć, by osiągnąć 
zakładany cel. Teoria ekonomiczna Beckera (1991) postrzega małŜeństwo i two-
rzenie rodziny jako racjonalny sposób na maksymalizację korzyści, wówczas gdy 
związek oparty jest na specjalizacji małŜonków. Stąd tradycyjny układ pracują-
cego zarabiającego męŜczyzny i prowadzącej gospodarstwo gospodyni domowej 
jest postrzegany jako optymalny i tworzący największy dobrobyt. W teorii Bec-
kera uwzględnia się równieŜ alternatywne źródła uŜyteczności związków, takie 
jak „bycie razem” czy zwiększanie wspólnej konsumpcji dzięki posiadaniu dwóch 
źródeł dochodu. Zgodnie z teorią racjonalnego wyboru podjęcie decyzji o posiada-
niu dziecka jest oparte na kalkulacji, w której korzyści związane z posiadaniem 
dziecka są większe niŜ koszty. O ile koszty mogą być wyraŜone w formie pie-
nięŜnej, o tyle korzyści są natury głównie psychologicznej i nie zawsze mogą być 
czytelnie kwantyfikowane. W wymiarze psychologicznym moŜna mówić o zysku 
netto, jeśli korzyści przewaŜają nad kosztami. Rola i znaczenie kosztów i korzy-
ści psychologicznych zmieniają się w zaleŜności od narodzin kolejnych dzieci. 
NajwyŜszy poziom korzyści psychologicznych występuje przy urodzeniu pierw-
szego dziecka. Ich wymiar róŜni się w zaleŜności od tego, którego z kolei dziecka 
dotyczy decyzja. Jednocześnie wzrost kosztów ekonomicznych posiadania dziec-
ka, moŜe zniwelować psychologiczne korzyści netto i decyzja o posiadaniu ko-
lejnego dziecka nie będzie podjęta. Koszty związane z posiadaniem dziecka mogą 
być bezpośrednie lub pośrednie. Koszty bezpośrednie to rzeczywiste wydatki 
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pienięŜne poniesione na dziecko pomniejszone o ulgi podatkowe, jeśli takie funk-
cjonują w systemie podatkowym. Koszty pośrednie to utracone wynagrodzenia ze 
względu na czas przeznaczony na urodzenie i wychowanie dziecka. Zakres kosztów 
bezpośrednich i pośrednich jest związany z narodzinami kolejnych dzieci. Z reguły 
są one najwyŜsze przy dziecku pierwszym. Koszt posiadania dzieci zaleŜy nie 
tylko od liczby, ale równieŜ od inwestycji w umiejętności, zdrowie czy edukację 
dzieci. Teoria przewiduje, Ŝe rodzice chętniej będą inwestować w jakość, poniewaŜ 
waŜniejsze są umiejętności i edukacja. Konsekwencją moŜe być zmniejszająca się 
płodność, bo rodzice wybiorą raczej inwestycje w dziecko niŜ decyzje o kolejnym 
potomku. Teoria, mimo ogromnej popularności, nie bierze (brała) pod uwagę 
okoliczności i uwarunkowań, które związane są ze zmianą w poziomie wykształ-
cenia męŜczyzn i kobiet, przemian na rynku pracy, zmian w rozwoju róŜnego ro-
dzaju instytucji. MoŜna powiedzieć, Ŝe konfrontacja teorii z rzeczywistością czasa-
mi bywa kłopotliwa dla interpretacji, szczególnie w krajach, gdzie coraz częściej 
obserwowana jest zmniejszająca się asymetria ról kobiet i męŜczyzn, a zasada 
równości płci staje się normą zwyczajową powszechnie akceptowaną.  

Ale, czy moŜna zapomnieć o cyklach Easterlina, które związane są 
i z ekonomią, i z płodnością? 

Moim zdaniem nie moŜna, bo poza ekonomią wskazują inne, nowe aspekty 
łączące się z rodziną, mianowicie aspiracje generacyjne.  

Profesor Richard A. Easterlin jest autorem teorii ekonomicznej w pewnym sen-
sie konkurencyjnej wobec teorii Beckera (Easterlin 1966; 1980). Do kluczowej roli 
dochodu w ekonomii wprowadza on znaczenie względności dochodu i aspiracji 
Ŝyciowych, czego nie było w teorii Beckera. Podstawą do sformułowania teorii 
ekonomicznej względnego dochodu odniesionej do rodziny i zachowań matry-
monialnych/prokreacyjnych były obserwacje zachowań amerykańskich generacji 
niŜowych i wyŜowych. Koncepcja Easterlina cykliczności procesu urodzeń dla 
Stanów Zjednoczonych oparta jest na mechanizmie socjoekonomicznym, podobnie 
jak teoria Beckera. Według Easterlina młodzi ludzie, podejmując decyzje prokre-
acyjne, kalkulują koszty i korzyści związane z posiadaniem potomstwa, a decydu-
jąc o przyszłej wielkości rodziny, nie kierują się wysokością dochodu, lecz oce-
niają relatywne zmiany swojej sytuacji ekonomicznej do dochodu swoich rodziców. 
Filozofia zachowania się generacji niŜowych i wyŜowych oparta była na obserwacji 
amerykańskich kohort. Generacje wyŜowe w młodości (szczególnie te z powojen-
nego wyŜu urodzeń), konfrontując się z duŜą konkurencją, współzawodnictwem 
w Ŝyciu i na rynku pracy, chcąc utrzymać określony poziom Ŝycia, skłaniali się 
do podejmowania decyzji o odraczaniu urodzenia dziecka lub rezygnacji z kolej-
nego dziecka. Zatem osiągane przez nie standardy Ŝycia mogły być niŜsze od ich 
aspiracji. Mniej liczne generacje niŜowe nie konfrontują się z duŜą konkurencją  
i współzawodnictwem, zatem chętnie będą zawierać związki i decydować się na 
bardziej liczne rodziny niŜ generacja ich rodziców. Stąd kolejne pokolenia starają 
się osiągnąć więcej lub przynajmniej dorównać swoim standardem Ŝycia rodzi-
com. Miara względnego dochodu definiowana była przez Easterlina następująco: 
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względny dochód = potencjalne zarobki pary/materialne aspiracje pary. Do aprok-
symacji jej wartości wykorzystał on dochód młodego męŜczyzny oraz przeszły 
dochód jego rodziców (por. Soja 2005). W Polsce opublikowano waŜne prace 
związane z weryfikacją hipotezy Easterlina dla Polski, wybranych krajów Europy  
i części świata (Soja 2005; Krupowicz 2012). Z badań przeprowadzonych przez 
Soję (2005) wynika, Ŝe hipoteza Easterlina tylko w selektywny sposób tłumaczy 
zachowania prokreacyjne generacji polskich urodzonych w latach 1942–1966. We-
dług Krupowicz (2016) hipoteza R.A. Easterlina w odniesieniu do długości cykli 
urodzeń nie została potwierdzona.  

Najnowsze zmiany płodności i dzietności w Europie, szczególnie w krajach 
Europy Południowej, gdzie spada skłonność do zawierania małŜeństw, znacznie 
wzrasta ryzyko rozwodów, a płodność pozostaje bardzo niska, stoją w sprzeczno-
ści z hipotezą cykliczności urodzeń Easterlina.  

Co nowego w ocenie i interpretacji przemian rodziny dodała  
druga transformacja demograficzna?  

Mówiąc wprost i duŜo, i mało, moŜe dlatego Ŝe wszycy, a dokładniej zanczna 
część badaczy uwieŜyła w magiczną moc koncepcji drugiego przejścia demogra-
ficznego. Pojęcie drugiej transformacji demograficznej (Second Demographic 
Transition – SDT), wprowadzone przez Rona Lesthaeghe’a i Dirka van de Kaa  
w 1986 r. miało i ma nadal znaczący wpływ na badania nad rodziną i płodnością 
oraz nad postawami. MoŜna nawet stwierdzić, Ŝe obecnie szczególnie w Europie 
koncepcja ta jest wiodąca, mainstreamowa wśród demografów i części socjologów 
zajmujących się przemianami procesów demograficznych. Zdaniem twórców SDT 
przejście nastąpiło w drugiej połowie XX wieku. Podstawami tej transformacji 
były i nadal są m.in.: spadek płodności do poziomu poniŜej prostej zastępowalności 
pokoleń, zwiększona świadoma bezdzietność, odkładanie decyzji o małŜeństwie, 
zwiększona niestabilność małŜeństw wyraŜająca się wzrostem liczby rozwodów 
oraz coraz powszechniejsza kohabitacja. Te zmiany w konsekwencji oznaczają 
mniej tradycyjnej rodziny i mniej dzieci w rodzinie.  

Koncepcja wiąŜe się z ujęciem makro poziomu rozwoju społecznego, który 
podkreśla znaczenie ideowych zmian w doprowadzeniu do nowych zachowań de-
mograficznych, takich jak wzrost liczby młodych osób gospodarujących samodziel-
nie (singli), przedmałŜeńskiej kohabitacji, liczby rodzin opartych na nieformalnych 
związkach, liczby urodzeń pozamałŜeńskich, opóźnianie decyzji prokreacyjnych 
oraz wzrost liczby rozwodów. Koncepcja stanowiąca trzon SDT jest przedmiotem 
sporów i dyskusji, w szczególności na temat moŜliwego utrzymywania się róŜnic 
pomiędzy wzorcami zachowań dotyczących rodziny i dzietności w Europie Północ-
no-Zachodniej – kolebce „nowego” modelu rodziny – i w południowych krajach 
Europy, włączając do tej dyskusji intensywne przemiany modelu rodziny i dzietno-
ści w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Trwająca debata do tej pory nie 
odpowiedziała na zasadnicze pytanie: czy i jak rodzina oraz postawy i zachowania 
co do dzietności będą dąŜyć do wspólnego „standardowego modelu” określonego 
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przez społeczeństwa, które są uwaŜane za najbardziej zaawansowane w zmianach 
SDT, tj. kraje skandynawskie, czy teŜ nie. Decyzje o załoŜeniu lub nie rodziny są 
efektem działań i zachowań jednostek na poziomie mikro. Na tym poziomie dyfuzja 
koncepcji SDT skupiła uwagę na znaczeniu oceny subiektywnej, zwłaszcza róŜnic 
w systemie wartości w kształtowaniu zachowań dotyczących rodziny i dzietności. 
Przemiany z poziomu mikro są podłączone do poziomu makro, czyli rozwoju idei 
SDT. Wynikiem tych zmian na poziomie makro jest na przykład wzrost udziału 
ludności wykazującej „nowy” typ zachowań.  

Zdaniem Espinga-Andersena (2013, s. 32) zarówno Lesthaeghe (1998, s. 1–14), 
jak i van de Kaa (2001) opowiadają się za interpretacją drugiego przejścia demo-
graficznego w duchu teorii postmodernistycznych. Argumentują, Ŝe spadający 
współczynnik zawieranych małŜeństw, mniej stabilne związki partnerskie i mniej-
sza liczba dzieci to skutek coraz większego rozpowszechnienia wartości stawiają-
cych indywidualistyczne style Ŝycia, poszukiwanie własnej toŜsamości i samore-
alizację ponad długoterminowe zobowiązania, religijność czy podporządkowanie 
się tradycyjnym normom. Jednocześnie jednak jest bardzo mała liczba badań 
empirycznych, które analizują związek płodności ze zmianami wartości według 
światopoglądu postmodernistycznego. Tylko nieliczne prace zamieszczają argu-
mentację, Ŝe wartości związane ze światopoglądem postmodernistycznym mogą 
mieć pośredni wpływ na dzietność poprzez odłoŜenie decyzji o urodzeniu dziecka 
(por. Liefbroer 2005). 

Trudno nie zgodzić się z argumentami Espinga-Andersena i Billariego (2012), 
Ŝe prognoza „mniej rodziny”, którą prezentują dwie znaczące w II połowie XX wieku 
perspektywy teoretyczne, tj. ekonomiczna teoria rodziny Beckera oraz drugie 
przejście demograficzne wynikają z niedostrzeŜenia faktu, iŜ osłabienie instytucji 
małŜeństwa i spadek płodności od lat sześćdziesiątych XX wieku są oznakami 
fazy przejściowej, a nie stałym kierunkiem dalszego rozwoju. Autorzy proponują 
nowe odmienne od obowiązujących nurtów teoretycznych wyjaśnienie, według 
którego niestabilność związków i niska płodność są efektami ubocznymi rewolu-
cji ról kobiety. Kiedy instytucje społeczne (w szczególności państwo opiekuńcze 
i rynki pracy) oraz związki małŜeńskie i partnerskie (bardziej symetryczne relacje 
płci) dostosują się do nowych preferencji wyborów Ŝyciowych kobiet, będzie moŜ-
na zaobserwować pojawienie się nowego i bardziej sprawiedliwego modelu ro-
dziny, co w konsekwencji powinno doprowadzić do stabilizacji małŜeństw/związ-
ków i zwiększonej płodności. Taka argumentacja autorów jest zgodna z racjami 
właściwymi teorii równości płci McDonalda (2000 a, s. 428–429). 

MoŜe czasami warto sięgnąć do socjologii i psychologii  
i tam szukać interpretacji interesuj ących nas zmian 

W literaturze przedmiotu moŜna spotkać coraz więcej publikacji z dziedziny 
psychologii, socjologii, ekonomii behawioralnej, w których wykazuje się, Ŝe za-
sada maksymalizacji uŜyteczności w teorii racjonalnego wyboru w ekonomii dość 
słabo radzi sobie z przewidywaniem decyzji podejmowanych w prawdziwym Ŝyciu 
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(nie uwzględnia m.in. kwestii kontekstualnych i orientacji czasowej), szczególnie 
jeśli są one obciąŜone emocjonalnie lub związane ze stanem nadmiernej wraŜliwo-
ści lub pobudzenia (Ariely, Loewenstein 2006; Lerner, Keltner 2001), a tak jest  
w przypadku małŜeństwa i zachowań prokreacyjnych. W pracy Beets, Liefbroer  
i Gierveld (1999) dowodzi się na przykład, Ŝe „racjonalne działanie” jest szcze-
gólnie nieprzydatne do zrozumienia zmian i zróŜnicowania zachowań prokreacyj-
nych. Stąd dla wyjaśnienia procesu podejmowania decyzji związanych z rodziną 
demografowie sięgają do teorii stosowanych w psychologii. Przykładem takiego 
narzędzia jest teoria umotywowanego działania (Ajzen, Fishbein 1980; Fishbein, 
Ajzen 1975), która postuluje, Ŝe zachowanie jest efektem „intencji zachowania” 
wynikającej z osobistego podejścia do danego zachowania oraz „subiektywnych 
norm” – innymi słowy z percepcji danego zachowania przez innych ludzi ocenia-
nych na bazie tego, jak bardzo znacząca jest opinia otoczenia, czyli innych osób. 
W teorii planowanego zachowania (Ajzen 1991) włącza się zagadnienie wiary we 
własne siły i określa je jako „postrzeganą kontrolę behawioralną”. Elementy klu-
czowe teorii, czynniki to postawy, subiektywne normy i sprawowanie kontroli 
nad zachowaniem. Ostatnie lata przyniosły wiele nowych publikacji i reinterpretacji 
teorii planowanego zachowania w odniesieniu do badań nad płodnością i rodziną, 
np.: I. Ajzen, J. Klobas (2013), Fertility intentions: An approach based on the 
theory of planned behawior. Warto podkreślić, Ŝe teoria ta jest bardzo przydatna 
do studiowania preferencji i planów prokreacyjnych oraz ich weryfikacji, czyli 
przeprowadzenia i zanalizowania odpowiednio zorganizowanych badań empi-
rycznych, jak intencje i plany prokreacyjne są realizowane w praktyce. 

A co z rewolucją płci? Na słowo „gender” reaguje pokaźna część prawicy 
w Polsce 

Teoria równości płci jest bardzo pomocna do wyjaśniania zmian w poziomie 
płodności. W większości krajów wysokorozwiniętych, jak Japonia, Niemcy, część 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej, kraje Europy Południowej zmiany te do-
prowadziły do spadku poziomu płodności duŜo poniŜej prostej zastępowalności, 
osiągając wartość współczynnika dzietności 1,3 dziecka na kobietę, co określa się 
w demografii etykietą very low fertility. W teorii równości płci stawia się hipotezę 
(Mc Donald 2002, s. 428–429 ), Ŝe płodność tylko wtedy wzrośnie z bardzo niskiego 
poziomu, jeśli równość płci osiągnie bardzo wysoki poziom w instytucjach zorien-
towanych na rodzinę, tj. wtedy, kiedy model, w którym męŜczyzna jest Ŝywicielem 
rodziny przestanie być załoŜeniem, wokół którego budowane są instytucje zorien-
towane na rodzinę. Przejście z poziomu bardzo niskiego do niskiego wskaźnika 
płodności będzie łatwiejsze w państwach liberalnych. Co więcej, państwa, których 
podejście do rodziny jest bardzo liberalne mogą nigdy nie doświadczyć bardzo 
niskiego poziomu płodności (przykładem moŜe być Norwegia). 

Niezwykle istotne z punktu widzenia równości płci są relacje pomiędzy dwoma 
typami instytucji i ich powiązanie z preferowanym czy teŜ popieranym modelem 
rodziny. W państwach, w których powszechny był model, gdzie głównym Ŝywi-
cielem rodziny był pracujący ojciec (male-bredwiner model), społeczne instytucje 
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tworzono na gruncie braku równości płci. Zmiany obserwowane od lat sześćdzie-
siątych ubiegłego wieku, powszechny dostęp do edukacji, wzrost aktywności 
zawodowej kobiet, w miarę równe seanse na rynku pracy doprowadziły do roz-
woju innego typu instytucji społecznych. JednakŜe nie zawsze instytucje te są tak 
przekształcane, aby ich zmiany doprowadzały do równowagi pomiędzy instytu-
cjami zorientowanymi na rodzinę a instytucjami zorientowanymi na jednostkę 
(wtedy, kiedy model z dwójką pracujących rodziców, partnerów (dual-earner model) 
stał się bardziej popularny). Brak takiej równowagi, co jest związane z określonym 
modelem polityki, moŜe doprowadzić do obniŜenia płodności. Przykłady takich 
rozwaŜań moŜna znaleźć m.in. w pracach Espinga-Andersena (1996) i Chesnaisa 
(1998). Zatem teoria równości płci jednoznacznie wskazuje na konieczność roz-
woju określonych typów instytucji, a to obszar działań państwa i organizacji re-
alizujących określony model polityki społecznej zorientowanej na współczesne 
przemiany rodziny.  

Czy rewolucja ról kobiet to współczesna rzeczywistość z przyszłością?  

Pewnie tak, ale głównie dla krajów, które zaliczane są do awngardy przemian 
rodziny. Trzeba jednak jeszcze długiego czasu, aby stała się ona powszechna wsród 
większości krajów na świecie. 

Autorzy trzech waŜnych artykułów opublikowanych w 2015 i 2016 r. w „Po-
pulation and Development Review” (Esping-Andersen, Billari 2015; Goldscheider, 
Bernhardt, Lappegard 2015; Cherlin 2016) przekonują, Ŝe społeczeństwa świata 
zachodniego wkraczają w nową fazę Ŝycia rodzinnego opartą na stabilnym, egali-
tarnym partnerstwie i odnawiającej się płodności, czyli – jak zatytułował swój arty-
kuł Cherlin: A Happy Ending to a Half Century of Family Change? – „Szczęśliwy 
koniec transformacji rodziny po 50 latach burzliwych zmian społecznych”. Cechą 
wspólną tych trzech tekstów jest wiara w pozytywne przemiany rodziny i dzietno-
ści i powiązanie ich z dobrą, akceptowaną rewolucją płci, zmianą asymetrii ról 
kobiet i męŜczyzn oraz rozwojem szeroko rozumianych instytucji wpierających 
równość płci. Omawiane teksty opisują wzrost partnerstwa w związkach, rodzi-
nach, w których kobiety i męŜczyźni dzielą się obowiązkami domowymi i zwią-
zanymi z wychowaniem dzieci znacznie bardziej sprawiedliwie niŜ w przeszłości. 
Gosta Esping-Andersen i Francesco C. Billari (2015) upatrują szczęśliwego końca 
przemian rodziny w zjawisku, które określają jako rodzącą się „równowagę egali-
tarności płci (gender egalitarianism)”, a Frances Goldscheider, Eva Berhnardt  
i Trude Lappegard (2015) stawiają na „rewolucję płci (gendr revolution)”. Wszystkie 
teksty nawiązują do teoretycznych interpretacji zmian związanych z ekonomiczną 
teorią Beckera oraz ram teorii związanych z drugim przejściem demograficznym, 
wskazując na niestatek argumentów dostarczanych przez te dwie mainstreamowe  
w drugiej połowie XX wieku teorie interpretujące zmiany rodziny.  

Według Goldscheider i in. (2015, s. 210–2013), rewolucja płci odbywała się 
w dwóch etapach. W pierwszym obserwowano bardzo duŜy wzrost udziału kobiet 
na rynku pracy, w tym matek mających małe dzieci, co wiązało się z osłabieniem 
rodziny. NałoŜenie się obowiązków wynikających z aktywności zawodowej przy 
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braku wsparcia w wykonywaniu obowiązków rodzinnych przekładało się na od-
kładanie w czasie pełnienia ról związanych z rodziną i macierzyństwem i w pro-
sty sposób prowadziło do ograniczania dzietności. W tym okresie intensywnego 
wzrostu aktywności zawodowej kobiet są ewidentne dowody, Ŝe pracujące kobie-
ty decydowały się zawierać później małŜeństwa i mieć mniej dzieci niŜ kobiety 
bierne zawodowo. RównieŜ w literaturze przedmiotu moŜna znaleźć prace wska-
zujące, Ŝe małŜeństwa kobiet aktywnych zawodowo były mniej stabilne (Rugless 
1997). Równoległym procesem do intensywnego wzrostu aktywności zawodowej 
kobiet był intensywny wzrostu liczby rozwodów. 

W drugiej części rewolucji obserwuje się znaczący wzrost udziału męŜczyzn 
w wykonywaniu obowiązków domowych i zajmowania się rodziną. MęŜczyźni 
coraz częściej dzielą obowiązki domowe, co sprawia, Ŝe związki są bardziej ega-
litarne. Wiele argumentów przemawia za tym, Ŝe związki egalitarne stają się stabil-
niejsze niŜ te, w których kobiety wykonują prawie wszystkie obowiązki domowe  
i zajmują się dziećmi. Płodność, mimo Ŝe pozostaje na poziome poniŜej współ-
czynnika zastępowalności pokoleń, w wielu krajach zachodnich wzrosła w po-
równaniu do najniŜszego poziomu obserwowanego w końcu XX wieku. Autorzy 
Goldscheider i in. przyznają, Ŝe drugi etap rewolucji płci przebiega wolniej lub 
szybciej w zaleŜności od kraju.  

W tym samym duchu zmiany związane z rewolucją płci interpretują Esping- 
-Andersen i Billari (2015, s. 25 i nast.), twierdząc, Ŝe ten trend jest nie do po-
wstrzymania. Prezentują oni matematyczny model rozpowszechniania się idei part-
nerstwa egalitarnego, który róŜni się w zaleŜności od kraju głównie pod względem 
szybkości, z jaką pojawia się nowa równowaga. Przewidują oni równieŜ, Ŝe bez 
względu na teorię drugiego przejścia demograficznego czy teorię Beckera jest 
mało prawdopodobne, aby niska płodność i powszechność rozwodów pozostały 
trwałymi cechami Ŝycia rodzinnego. Model rozpowszechniania się idei partnerstwa 
egalitarnego wskazuje na związek pomiędzy równością płci i efektem rodzinnym 
w wyniku rewolucji ról kobiet. Zdaniem autorów (Esping-Andersen, Billari 2015; 
Esping-Andersen 2016) związek ten ma kształt litery „U”, a jego dynamika przed-
stawiona na przykładzie dzietności została zamieszczona na wykresie 1.  

Interpretacja zmian według Esping-Andersena (2016, s. 36 i nast.) jest nastę-
pująca:  

„Na etapie A, dominującą normą Ŝycia rodzinnego pozostaje model męŜczy-
zny zapewniającego dochód i gospodyni domowej (który to model, o ile jest sze-
roko akceptowany, będzie skutkował wysokim współczynnikiem dzietności, jak 
równieŜ większą liczbą małŜeństw i niskim odsetkiem rozwodów). Jeśli ten mo-
del rodzinny jest w istocie dominujący (jak miało to miejsce w czasach tuŜ po 
wojnie), wtedy zgodnie z teorią ekonomiczną mamy sytuację równowagi. Teore-
tycznie rzecz biorąc, w takich warunkach zmiana nastąpi jedynie, jeśli społeczeń-
stwo dozna wstrząsów egzogennych. 

PoniewaŜ zmiany ról kobiet następują bez odpowiednich zmian związków  
i rozwiązań opiekuńczych państwa, przesuwamy się do etapu „B” – sytuacji nor-
matywnych i zamętu związanych z określeniem tego, czym są poŜądane i właści-
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we sposoby ułoŜenia relacji w związkach i Ŝyciu rodzinnym. Szeroko cytowa-
nym przykładem jest zjawisko „podwójnej zmiany”: nawet jeśli kobieta jest za-
trudniona poza domem, w dalszym ciągu wykonuje lwią część pracy związanej  
z utrzymaniem domu i opieką nad dziećmi. Ekonomiści określiliby etap B jako 
sytuację „wielorakiej równowagi”, w której współistnieje wiele, nierzadko wy-
kluczających się wskazówek normatywnych. W tym wypadku istnieje szansa, Ŝe 
zamęt normatywny weźmie górę, w wyniku czego obywatele nie wiedzą, czego 
się spodziewać…” 

 
Wykres 1 

Rewolucja ról kobiet i dzietność  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Źródło: Esping-Andersen 2016, wykres 4, s. 38.  
 
Jak zatem będzie wyglądał nowy stabilny etap równowagi (etap „C” na wy-

kresie 1) oraz jakie zmiany do niego doprowadzą? Odpowiedź na pierwsze pyta-
nie jest dość prosta: poniewaŜ rewolucja ról kobiety jest nieodwracalna (przy-
najmniej w zaawansowanych demokracjach), nowy stan równowagi musi być 
oparty na normach oraz zachowaniach, które są symetryczne płciowo. Gdy zosta-
ną one powszechnie przyjęte oraz społecznie oczekiwane, moŜemy spodziewać 
się powszechnego zaufania i stabilności w Ŝyciu rodzinnym. Odpowiedź na dru-
gie pytanie jest podobnie prosta: wymaga to przyspieszenia procesu dyfuzji no-
wych norm dotyczących ról i relacji płci. Jak podkreśla McDonald (2000a, 
2000b, 2002), w tym wypadku „kluczem jest konsolidacja egalitaryzmu płci za-
równo na poziomie pary, jak i kraju. Idąc dalej, adaptacja normatywna musi na-
stępować na dwóch poziomach, aby mieć wpływ na dzietność czy jakikolwiek 
aspekt Ŝycia rodzinnego. Kluczowe znaczenie dyfuzji egalitarnych norm płcio-
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wych jest dobrą wiadomością, poniewaŜ lepiej wykształcone (i bardziej wpły-
wowe ideologicznie) osoby są naturalnymi przywódcami zmian wartości.” 

Z przedstawionej interpretacji zmian rewolucji ról kobiet i dzietności naleŜy 
wnioskować, Ŝe większej liczby małŜeństw, większej stabilności związków i dziet-
ności zbliŜonej do preferencji naleŜy spodziewać się w dwóch przypadkach rów-
nowagi normatywnej: w tradycyjnym układzie męŜczyzny jako głównego źródła 
dochodu i w przypadku równości płci. Jeśli tradycyjna rodzina ulegnie rozpado-
wi, a w tym czasie nie wytworzy się Ŝadna egalitarna alternatywa, naleŜy oczekiwać 
niŜszej liczby małŜeństw i mniejszej liczby urodzeń, a okres ten naleŜy uznać za 
przejściowy.  

Co z szansą na nowe koncepcje teoretyczne, a moŜe nowe teorie? 
Co z szansą na zrozumienie zmian i zróŜnicowania rodziny,  
czyli od racjonalnego wyboru do działania koniunkturalnego 

Ciągle w literaturze moŜna spotkać pojawiające się próby mające na celu syn-
tezę dotychczasowej wiedzy, pomysłów, wycinkowych teorii do zbudowania kon-
cepcji teoretycznej interdyscyplinarnej uwzględniającej zebrane informacje, wy-
niki badań nad zmianami rodziny i jej zróŜnicowaniem. W 2011 r. J.A. Johnson- 
-Hanks, Ch.A. Bachrach, S.P. Morgan, H.P. Kohler opublikowali taką pracę, nada-
jąc jej tytuł Understanding Family Change and Variation. Toward a Theory of 
Conjunctural Action. We wstępie autorzy sięgają do literatury klasycznej: „Anna 
Karenina” Tołstoja zaczyna się od spostrzeŜenia: „Wszystkie szczęśliwe rodziny 
są do siebie podobne, kaŜda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój 
sposób.” Jeśli chodzi o nieszczęśliwe, Tołstoj zapewne ma rację. Jednak szczę-
śliwe rodziny równieŜ się róŜnią. RóŜnorodność kształtów i funkcji rodziny jest 
niezwykła, szczególnie, jeśli spojrzymy na nią w szerszym kontekście porów-
nawczym lub historycznym. Czy posiadanie dzieci ograniczone jest do małŜeń-
stwa? A co z seksem? Jakie prawa i obowiązki niesie ze sobą małŜeństwo? Kto 
ma prawo Ŝenić się z kim? Kto rzeczywiście Ŝeni się z kim? Ile dzieci posiadają 
kobiety, kiedy i z kim? Czy praktykowane jest ponowne małŜeństwo po śmierci 
małŜonka? Co z rozwodami? Odpowiedzi na te pytania róŜnią się znacznie  
w zaleŜności od kontekstów i niosą ze sobą istotne konsekwencje społeczne  
i demograficzne.  

Postawione przez autorów pytania świadczą, Ŝe zrozumienie zmian i zróŜni-
cowania rodziny jest kluczowe zarówno dla zrozumienia szerokich społecznych  
i kulturowych wzorców późnego modernizmu, jak i wyjaśnienia zmian demogra-
ficznych. Badania nad rodziną mają więc podstawowe znaczenie dla wszystkich 
nauk społecznych. Z ich rozwaŜań wynika, Ŝe nowa interdyscyplinarna teoria 
wyjaśniająca zmiany rodziny i jej zróŜnicowanie musiałaby być niezwykle szero-
ka i mieć zasadnicze, zdaniem autorów, następujące cechy (Johnson-Hanks i in. 
2011, s. XII):  

Konsyliencja (Consilience): teoria musi być spójna z wiedzą właściwą dla 
innych dyscyplin, między innymi historii społecznej, psychologii i biologii, oraz 
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uwzględniać najnowsze postępy nauki w zrozumieniu zachowania ludzi na wielu 
poziomach – od zakorzenienia społecznego zachowań człowieka do funkcjono-
wania mózgu.  

Wiele skal (Multiple scales): musi być w stanie wyjaśnić zarówno ogólne sche-
maty zachowania ludzi, jak i zmiany w nich zachodzące. Aby spełnić to wymaga-
nie, musi się odnosić jednocześnie do przyczyn zachowania jednostki, jak i me-
chanizmów, które w ciągu czasu łączą jej zachowanie z ogólnymi schematami  
i odwrotnie. Musi teŜ uwzględniać gwałtowne zmiany okresów oraz mniej drama-
tyczne i bardziej ewolucyjne zmiany kohortowe, a takŜe dramatyczne i ciągle 
występujące róŜnice pomiędzy grupami. 

Skomplikowane sieci przyczyn (Complex causal webs): nowe podejście po-
winno oddalić nas od próby izolowania czystych efektów konkretnych zmiennych 
na wyniki, a zbliŜyć do zrozumienia, w jaki sposób wyniki powstają z szeregu 
okoliczności. Obecne podejścia istniejące w ilościowych naukach społecznych 
skupiają się na próbie zidentyfikowania zewnętrznych efektów (jakkolwiek spo-
łecznie byłyby nieznaczące, czasem kosztem zignorowania istotnych, rzeczywi-
stych, ale endogennych zjawisk empirycznych. Musimy myśleć o procesach se-
lekcji nie tylko jako o utrudnieniach, które naleŜy kontrolować, ale równieŜ jak  
o rzeczywistości, którą naleŜy wyjaśnić.  

Sprawczość i struktura (Agency and structure): kluczowy mechanizm przy-
czynowy musi uwzględniać zarówno rolę sprawczości jednostki (zdolności jednostki 
do podejmowania decyzji i działania w celu zmiany otoczenia), jak i ustrukturyzo-
wanego otoczenia (mającego wpływ na działania i decyzje jednostki). Skupienie na 
sprawczości implikuje zrozumienie zaangaŜowanych osób i procesów, które powo-
dują działanie; skupienie na środowisku sprzyja zauwaŜeniu zarówno material-
nych, jak i abstrakcyjnych elementów środowiska, które mogą sugerować, ogra-
niczać lub skłaniać do działania.  

Po cyklu konferencji zorganizowanych w USA na temat szeroko definiowa-
nych zmian rodziny i jej zróŜnicowania w latach 2004–2006 (ostatnia konferencja 
o tematyce „Consilience and Family Change” była zorganizowana na Northwe-
stern University w czerwcu 2006 r.) z perspektywy wielu dyscyplin i wielu śro-
dowisk akademickich zajmujących się tą tematyką reprezentujących: demografię, 
demografię antropologiczną, demografie społeczną, demografię historyczną, bio-
logię, biologię ewolucyjną, socjologię, psychologię grono naukowców przygoto-
wało koncepcję teoretyczną określoną jako theory of coniunctural action (TCA) 
– teoria koniunkturalnego działania. Nie wnikając w szczegóły, moŜna powie-
dzieć, Ŝe teoria ta jest rozszerzoną i uzupełnioną wersją znanego w literaturze 
modelu Sewell’s dual structure model (por. Sewell 1992, 1995). Zdaniem auto-
rów jest to nowe podejście dla demografii społecznej. Nowe oznacza sposób,  
w jaki zintegrowano prace i badania z wielu obszarów nauki i badań, w tym nauk 
społecznych, nauk o człowieku i nauk biologicznych. Teoria rozumiana jest tutaj 
jako zorganizowany system wiedzy, który stosuje się w róŜnych okolicznościach 
w celu wyjaśnienia badanych zjawisk. Zatem teoria jest koncepcyjną ramą, przez 
którą obserwacje empiryczne są organizowane i interpretowane. 
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TCA łączy w sobie dwie podstawowe koncepcje generalnie znane i uznawane 
w literaturze przedmiotu, tj. path dependency – zaleŜność od wybranej ścieŜki 
oraz multilevel interaction – interakcje wielopoziomowe.  

ZaleŜność od wybranej ścieŜki 

Koncepcja procesów zaleŜnych od wybranej ścieŜki jest kluczowa dla istnie-
jącej literatury dotyczącej cyklu Ŝycia i zmian społecznych, jak równieŜ dla TCA. 
ZaleŜność od ścieŜki oznacza, Ŝe przyszłość zaleŜy od przeszłości: historia ma 
znaczenie. Ma znaczenie dla jednostek: kamienie milowe rozwoju, decyzje i zda-
rzenia w Ŝyciu, które miały miejsce w przeszłości – np. decyzje o wykształceniu 
podczas dorastania i wczesnej dorosłości, decyzja o podąŜaniu za konkretnym 
wizerunkiem siebie czy decyzje rodziców, takie jak palenie w ciąŜy, które ma 
wpływ na zdrowie jednostki we wczesnym okresie jej Ŝycia – oddziałują na jed-
nostkę w jej późniejszym Ŝyciu, często w zupełnie innych obszarach, a czasem  
w bardzo skomplikowany i trudny do przewidzenia sposób. Historia ma równieŜ 
znaczenie dla systemów i struktur społecznych: chociaŜ struktury mogą podlegać 
zmianom i przekształceniom na skutek działania róŜnych procesów, cechuje je 
równieŜ dość znaczna bezwładność. Co więcej, nawet jeśli struktury się zmienia-
ją, zmiany te są zaleŜne od wcześniejszej historii, jednak – co warto podkreślić 
po raz kolejny – często zaleŜności te są złoŜone i nieprzewidywalne.  

Interakcje wielopoziomowe 

Podobnie jak Glass i McAtee (2006), autorzy TCA rozwaŜają czynniki i pro-
cesy, które determinują działania jednostek jako zlokalizowane w hierarchicznie 
zorganizowanym zbiorze zagnieŜdŜonych obszarów, od najmniejszych (np. neu-
ronów) do największych i najbardziej złoŜonych (np. systemów społecznych). 
Autorzy skupiają się na czterech sferach: mózgu, jednostce, bezpośrednim kon-
tekście działania (okolicznościach) i strukturze społecznej oraz włączają zagad-
nienie ich współzaleŜności od indywidualnej/kognitywnej, przez interakcyjną, aŜ 
po makrohistoryczną. Od strony modelowania statystycznego interakcje wielopo-
ziomowe dają się kształtować z wykorzystaniem kilku grup modeli: modele wie-
lopoziomowe, modele mieszane, modele klas ukrytych (multilevel, mixed models, 
latent class models – por. Frątczak 2012).  

Poza kluczowymi wymiarami czasu i poziomu organizacji, TCA zaleŜy od 
innych waŜnych konstruktów, które zostały opisane w licznych publikacjach na-
ukowych. TCA włącza sześć takich konstruktorów: schematy, materiały, toŜsa-
mość, koniunktury i wnioski, zdarzenia i zmiana struktury. 

Zdaniem autorów (Johnson-Hanks i in. 2011, s. 25 i nast.): TCA jest zbieŜna 
z ostatnimi odkryciami dotyczącymi rozwoju człowieka odnoszącymi się do ist-
niejących interakcji pomiędzy potencjałem biologicznym na poziomie jednostki  
i procesami społecznymi kształtowanymi przez róŜnorodne i zmienne warunki 
społeczne i kulturowe. Zgodnie z obecnym sposobem myślenia w wielu dziedzi-
nach, TCA charakteryzuje historię – zarówno historię społeczną, jak i Ŝycie jed-
nostki – jako zaleŜny od ścieŜki proces dynamiczny, który niejednokrotnie przebie-
ga w trudny do przewidzenia i zaskakujący sposób. TCA jest spójna z niedawnymi 
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odkryciami na temat procesów podejmowania decyzji przez ludzi, szczególnie  
w warunkach niepewności oraz zgodne z faktem, Ŝe znaczna cześć ludzkich za-
chowań nie jest zupełnie związana z procesem podejmowania decyzji. I w końcu 
TCA podkreśla konieczność badania nie tylko ludzi, ale równieŜ przypuszczeń 
czy kontekstów okoliczności, w których działają.  

Być moŜe, TCA jest pojemną przestrzenią teoretyczną i interdyscyplinarną do 
badania w szerokim kontekście przemian rodziny i jej zróŜnicowania. Jest wiele  
w tej koncepcji doświadczeń z badań cyklu Ŝycia i zmiany paradygmatów cyklu 
Ŝycia znanych w demografii i socjologii (por. Frątczak, Słaby 2016). Na szczególną 
uwagę zasługuje w TCA to, co znane jest ze zmian paradygmatu cyklu Ŝycia w demo-
grafii, mianowicie kumulatywność wiedzy. Weryfikacja tej teorii, jeśli zostanie 
pozytywnie przyjęta przez środowiska badawcze, z pewnością zajmie duŜo czasu.  

Refleksja końcowa – optymizm na powrót rodziny  
według Gosty Espinga-Andersena 

Gosta Esping-Andersen w pracy Rodziny w XXI wieku na podstawie analiz 
wyników badań empirycznych dotyczących rodziny i dzietności stwierdza, Ŝe dane 
zupełnie nie wskazują na nadchodzącą erozję rodziny. Rozpowszechniany pogląd, 
Ŝe rodzina zmierza do wyginięcia, był, zdaniem autora, motywem przewodnim 
nauk społecznych w ciągu kilku ostatnich dekad. Dwie najbardziej wpływowe teo-
rie uwzględniające zmiany zachowań, tj. klasyczna teoria ekonomiczna Garry’ego 
Beckera (1991) i koncepcja oraz teorie związane z wyjaśnieniem przemian rodzi-
ny i dzietności drugiej transformacji demograficznej (van de Kaa 2001; Lesthae-
ghe 2010) przewidują dość zbliŜony scenariusz długofalowych zmian, zakładający 
mniejszą liczbę małŜeństw i dzieci, odkładanie macierzyństwa w czasie, większą 
niestabilność małŜeństw oraz większy odsetek ludzi Ŝyjących samotnie, jak równieŜ 
wolne związki (konkubinat oraz living apart together – wspólne Ŝycie osobno), 
które pozwalają na więcej swobody i wymagają mniejszych zobowiązań, a w efek-
cie doprowadzają do osłabienia rodziny jako instytucji.  

Gosta Esping-Andersen polemizuje z „czarnym scenariuszem zmiany rodziny” 
wynikającym z dwóch kluczowych i dość popularnych teorii, a jego zasadniczy 
argument teoretyczny, który przedstawił w ksiąŜce Rodziny w XXI wieku (2016), 
oparty jest na modelach wielorakiej równowagi szeroko stosowanych w ekonomii. 
Modele te są w swej naturze równieŜ socjologiczne, poniewaŜ ich dynamikę napędza-
ją zmiany normatywne. Wykorzystanie przez Espinga-Andersena tego typu modeli 
do trwającej zmiany rodziny, wskazuje na centralne znaczenie przekształcenia ról 
kobiety jako głównego czynnika zapoczątkowującego rozpad starej normy „męŜ-
czyzny jako Ŝywiciela rodziny” (male-bredwiner model). Jako Ŝe norma ta stawała 
się i staje coraz częściej kwestionowana i coraz bardziej przestarzała, współczesne 
społeczeństwa weszły w okres normatywnego zamieszania i sprzecznych oczeki-
wań co do związków i tworzenia rodziny. Scenariusz „mniej rodziny, a więcej 
indywidualizmu”, który postmoderniści postrzegają jako epokową zmianę warto-
ści, jest według teorii Espinga-Andersena zaledwie tymczasową fazą.  
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Dla zrozumienia i określenia tej fazy wprowadza on określenie wielorakiej 
równowagi poniewaŜ w warunkach braku dominujących norm, które kierowałyby 
oczekiwaniami obywateli i wskazywałyby im właściwe sposoby zachowania do-
tyczące rodziny, nie moŜe być mowy o równowadze. Terminologia wielorakiej 
równowagi została zaczerpnięta od ekonomistów, którzy uŜywają tej koncepcji 
do określenia sytuacji konfliktu norm i braku jasności co do oczekiwań, i prze-
niesiona na grunt socjologii. Obecna faza przejściowa (faza turbulencji), przez 
jaką przechodzi rodzina, jest okresem przejścia noszącym cechy normatywnej 
niejednoznaczności i niepewności od stanu równowagi rodziny, gdzie Ŝywicielem 
rodziny był mąŜ (zarabiający na utrzymanie rodziny męŜczyzna) do stanu rów-
nowagi rodziny opartej na symetrii płci. Przejście od jednego stanu równowagi 
do drugiego wymaga czasu na zmiany wywołane przejściem pomiędzy stanami  
i to tłumaczy dlaczego obecnie rodzina doświadcza procesu zmian przechodzi 
takie turbulencje. Gosta Esping-Andersen argumentuje, Ŝe głównym czynnikiem 
stojącym za tymi zmianami normatywnymi jest rewolucja ról kobiet i z tego wy-
prowadza logiczny dowód, Ŝe jakakolwiek równowaga w rodzinie musi być oparta 
na równości płci. Dane empiryczne, które zgromadził autor i przedstawił w ksiąŜce 
do opisania dynamiki przemian rodziny, potwierdzają jego argumenty. Awangar-
dę, która realizuje zasadę równości płci przekładającą się na „więcej rodziny” 
stanowią kraje nordyckie.  

Dane empiryczne wykorzystane przez Espinga-Andersena w omawianej pracy 
pokazują, Ŝe w krajach awangardy trzy czynniki były decydujące o realizacji tej 
zmiany. Pierwszym była bardzo szybka odpowiedź państwa na zmianę ról ko-
biet, szczególnie szybki rozwój kompleksowej i wysokiej jakości systemu opieki 
nad dziećmi. Drugi ma równieŜ związek z rolą państwa: a dokładniej z „praco-
chłonną” naturą skandynawskiego sektora publicznego, wynikającą z faworyzo-
wania pomocy rodzinie. Stworzyło to wielki (i przyjazny rodzinie) zasób zatrud-
nienia, który skutecznie przyczynił się do promocji maksymalnego udziału kobiet 
w rynku pracy. Trzeci czynnik to przyjęcie normy pracy pełnoetatowej skandy-
nawskich kobiet, a w szczególności matek – to okazało się decydującym kataliza-
torem dla nagłego i błyskawicznego przejścia męŜczyzn na bardziej symetryczne 
zachowania w sferze domowej. 

Na zakończenie warto podkreślić, Ŝe w dość często w tym tekście przywoły-
wanej pracy autor, nawiązując wielokrotnie do zagadnienia równości płci, akcentu-
je i podaje wskazówkę (poradę, rozwiązanie), Ŝe najlepszym lekarstwem na biedę 
jest zatrudnienie matek – aspekt polityki prorodzinnej wskazujący na róŜne, jakŜe 
odmienne działania w tym obszarze w krajach nordyckich oraz na południu Europy 
(Włochy – Hiszpania). Gosta Esping-Andersen kończy swą pracę bardzo optymi-
stycznym akcentem:  

Tymczasem moŜemy być pewni, Ŝe rodziny XXI wieku nie czeka Ŝaden 
postmodernistyczny rozpad.  



Ewa Frątczak 
 
42

Bibliografia 

Ajzen I. (1985), From intentions to actions: a theory of planned behavior, w: I. Ajzen,  
J. Kuhl, J. Beckmann, red., Action Control. 

Ajzen I. (1991), The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human 
Decision Processes, 50. 

Ajzen I., Fishbein M. (1980), Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, 
Upper Saddle River NJ: Prentice-Hall, Inc. 

Ajzen I., Klobas J. (2013), Fertility intentions. An approach based on the theory of 
planned behavior, Demographic Research, MPI, Vol. 29. 

Ariely D., Loewenstein G.F. (2006), The heat of the moment: The effect of sexual arousal 
on sexual decision – making, Journal of Behaviral Decision Making, 19. 

Becker G.S. (1960), An economic analysis of fertility, w: National Bureau of Economic Re-
search: Demographic and economic change in developed countries, Princeton Univer-
sity Press, Princeton (N.J). 

Becker G.S. (1962), Investment in Human Capital. A Theoretical analysis, Journal of Politi-
cal Economy, 70(5). 

Becker G.S. (1965), A Theory of Allocation of Time, Economic Journal 75(299). 
Becker G.S. (1986), The economic approach to human behavior, w: J. Easter, red., Ra-

tional choice. Basil Blackwell, Oxford. 
Becker G.S. (1991), A Treatise on the Family, Enlarged Edition, Harvard University 

Press, Cambridge. 
Becker G.S. (1993), Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special 

Reference to Education, Third Edition, The University of Chicago Press, Chicago, 
London. 

Beets G., Liefbroer A., Gierveld J. (1999), Changes in fertility values and behavior: A life 
course perspective, w: R. Lee, red., Dynamics of values in fertility change, Oxford 
University Press.  

Cherlin A.J. (2016), A Happy Ending to a Half-Century of Family Change?, Population 
and Development Review 36(1). 

Chesnais J.C. (1998), Below-Replacement Fertility in the European Union (EU-15): Facts 
and Policies, 1960–1997, Review of Population and Social Policy, No. 7. 

Easterlin R.A. (1966), Economic – demographic interactions and long swings in eco-
nomic growth, American Economic Review LVI(5). 

Easterlin R.A. (1980), Birth and Fortune. The impact of numbers of personal welfare, 
Basic Books, New York. 

Esping-Andersen G. (1996), Welfare states in transition national adaptations in global 
economies, London Thousand Oaks, Sage, California. 

Esping-Andersen G. (2009), The Incomplete Revolution. Adapting to Women’s New Roles, 
Polity Press, UK. 

Esping-Andersen G. (2013), The Fertility Gap in Europe: Singularities of the Spanish Case, 
Social Studies Collection, no. 36, Welfare Project la Caixa Foundation, Barcelona. 

Esping-Andersen G. (2016), Families in the 21st Century, SNS Forlag, Stockholm. 
Esping-Andersen G., Billari F.C. (2015), Re-theorizing family demographics, Population 

and Development Review 41 (1). 



Rodzina: refleksje nad zmianą i jej kontekstem teoretycznym 
 

43

Fishbein M., Ajzen I. (1975), Belief, Attitude, Intention and Behavior: An introduction to 
theory and research, Reading, MA., Addison – Wesley. 

Frątczak E. red. (2012), Zaawansowane metody analiz statystycznych, Oficyna Wydawni-
cza SGH, Warszawa. 

Frątczak E, Słaby T. (2016), Life course – paradigm shift – quality of life. At the meeting 
point of social sciences and management, „Quality of Life. Human and Ecosystem 
Well-being”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 435, 
Wrocław. 

Glass T., McAtee M. (2006), Behavioral science at the crossroad in public health: Ex-
tending horizons, envisioning the future, Social Science and Medicine, Vol. 62(7), 
1650–1671. 

Goldscheider F., Bernhardt E., Lappegard T. (2015), The gender revolution: A Fromework 
for understanding changing family and demographic behavior, Population and De-
velopment Review 41(2). 

Johnson-Hanks J.A., Bachrach Ch.A., Morgan S.P., Kohler H.P. (2011), Understanding 
Family Change and Variation. Toward a Theory of Conjunctural Action, Springer. 

Krupowicz J. (2012), Cykliczność procesu urodzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu, Wrocław.  

Lerner J., Keltner D. (2001), Fear, anger and risk, Journal of Personality and Social Psy-
chology, 81. 

Lesthaeghe R. (1983), A Century of Demographic and Cultural Change in Western 
Europe: and Exploration of Underlying Dimensions, Population and Development 
Review, Vol. 9, No. 3. 

Lesthaeghe R. (1991), The Second Demographic Transition in Western Countries: An Inter-
pretation. Interuniversity Programme in Demography, Working Paper, No. 2, Brussels. 

Lesthaeghe R. (1995), The second demographic transition in western countries, an inter-
pretation, w: K.O. Mason, A.M. Jensen, red., Gender and Family Change in Industri-
alized Countries, Oxford, Clarendon Press. 

Lesthaeghe R. (1998), On theory development: applications to the study if family forma-
tion, Population Development Review, Vol. 24. 

Lesthaeghe R. (2001), Postponement and recuperation: Recent fertility trends and fore-
cast in six Western European countries, Interuniversity papers in demography, IPD- 
-WP 2001-1. 

Lesthaeghe R. (2010), The Unfolding Story of the Second Demographic Transition, Popu-
lation and Development Review 42(1). 

Lesthaeghe R., Moors G. (2002), Life Course Transitions and Value Orientations: Selection 
and Adoption, w: R. Lesthaaeghe, red., Meaning and Choice: Value Orientation and 
Life Course Decisions, NIDI, CBGS Publications, NIDI, The Hague, CBGS, Brussels. 

Lesthaeghe R., Surkyn J. (1988), Cultural dynamic and economic theories of fertility change, 
Population and Development Review 14(1). 

Lesthaeghe R., Surkyn J. (2002), New Forms of Household Formation in Central and 
Eastern Europe: Are they related to the newly emerging Value Orientations?, Eco-
nomic Survey of Europe 2002 (1), London. 

Lesthaeghe R., van de Kaa D. (1986), Twee demografische transities?, w: R. Lesthaeghe, 
D. van de Kaa, red., Bevolking: Groei en Krimp, Van Loghum Slaterus. 



Ewa Frątczak 
 
44

McDonald P. (2000a), Gender equity in theories of fertility transition, Population and 
Development Review, 26(3). 

McDonald P. (2000b), Gender equity. Social Institutions and the Future of Fertility, Jour-
nal of Population Research, 17(1). 

McDonald P. (2000c), The „Toolbox” of Public Policies to impact on Fertility – a Global 
View. Paper presented at the seminar, „Low Fertility, families and public policies” 
organized by the European Observatory on Family Matters in Sevilla, September 15–16. 

McDonald P. (2002), Sustaining Fertility through Public Policy: The Range of Options, 
Population (English Edition), 57 (3).  

Ruggles S. (1997), The rise of divorce and separation in the United States, 1880–1990, 
Demography 34, 455–466. 

Sewell W.H. Jr. (1992), A theory of structure: Duality, agency and transformation, 
American Journal of Sociology 98. 

Sewell W.H. Jr. (1996), Political events and structural transformations: Inventing revolu-
tion at the Bastille, Theory and Society, 25(6). 

Sewell W.H. Jr. (2005), Logics of history: Social theory and social transformation, Uni-
versity of Chicago Press, Chicago. 

Soja E. (2005), Hipoteza Easterlina w świetle zachowań prokreacyjnych generacji uro-
dzonych w latach 1942–1966 w Polsce, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa. 

Van de Kaa D.J (1987), Europe’s second demographic transition, Population Biulletin, 42. 
Van de Kaa D.J. (2001), Postmodern fertility preferences. From changing Value orientation 

to new behaviour, Population and Development Review, 27. 
 






