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Rodzina wielodzietna jako środowisko 

wychowawcze i kulturotwórcze1 

 

Celem tego wystąpienia jest wskazanie racji, które powodują, że rodzina liczna, czyli 
rodzina  wielodzietna,  jest  optymalnym  środowiskiem  wychowawczym  i 
kulturotwórczym.  

 

Sens psychologii: życie i jego uwarunkowania (wartości). Doznawanie i działanie 

Na  czym  polega  aspekt  psychologiczny  naszego  „tematu”,  jakim  jest  rodzina  wielodzietna? 

Psychologiczny punkt widzenia dopełnia inne aspekty, a więc l e k a r s k i : dbałości o kondycję 

fizyczną  narodu,  s o c j o l o g i c z n y :  troskę  o  to,  byśmy  byli  sprawną  grupą  działania  i 

e t y c z n y : rodzina jest tzw. dobrem wspólnym. Spojrzenie psychologiczne polega na tym, że 

życie  człowieka  ujmujemy  od  strony  czynności  „duszy”,  rozumianej  jako  przyczyna  jego 

aktywności życiowej. Jednym z przejawów tej aktywności – obok pracy zawodowej, społecznej, 

odpoczynku i relaksu ‐ jest tworzenie rodziny. Znaczenie rodziny było w refleksji psychologicznej 

uznane.  Rodzina  jest  uważana  za  „natura lne   ś rodowisko   wychowawcze”2.  Pełni  ona 

szereg zasadniczych funkcji: 

• „Rodzina  zaspokaja  podstawowe  biologiczne  i  psychologiczne  potrzeby  dziecka, 
takie  jak  potrzebę  bezpieczeństwa,  zależności, miłości.  Kształtuje  zarazem  nowe 
potrzeby  poznawcze,  emocjonalne  i  społeczne:  potrzebę  życzliwości,  uznania, 
zaspokojenia ciekawości, samourzeczywistnienia i wiele innych. 

• Rodzina  przekazuje  dziecku  dorobek  kulturowy  społeczeństwa,  pośredniczy  w 
nadawaniu  przez  dziecko  znaczenia  przedmiotom  i  zjawiskom  z  otoczenia  oraz 
większości bodźców zewnętrznych. 

• Rodzina i inni członkowie rodziny dostarczają dziecku modeli osobowych i wzorów 
zachowań w konkretnych sytuacjach życia codziennego. 

                                                       

1 Tekst ten dopełnia treści przedstawione w artykule pt. „Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawcze” (w: 
”Głos dla Życia”, nr 4/2000). Artykuł można znaleźć na stronie fundacji „Misja Rodzinna” (www.misjarodzinna.pl) 
2 Przetacznik‐Gierowska M., Włodarski Z., „Psychologia wychowawcza”, PWN 1998, str. 113. 
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• Rodzina i inni członkowie rodziny przekazują dzieciom określony system wartości i 
norm społecznych. 

• Rodzina  stanowi  teren  socjalizacji  dziecka:  przyjmowania  przez  nie  zadań  i 
obowiązków wykraczających poza jego osobiste potrzeby i interesy, współdziałania 
w grupie, pełnienia ról społecznych. 

• Rodzina jest dla dziecka polem doświadczalnym, na którym wyprobowuje swe siły i 
możliwości,  znajdując  oparcie  i  punkt  odniesienia  (wzorce) w  rodzicach  i  innych 
członkach rodziny; na ich wsparcie, radę i pomoc dziecko może zawsze liczyć. 

Rodzina  pełni  wspomniane  funkcje  wychowawcze  w  rozmaity  sposób  w  różnych  okresach 

rozwoju dziecka” (Przetacznik,  jw., 119.) Jak ważna  jest z d r o w a  aktywność widzimy wtedy, 

kiedy  jej brak: np. w depresji. Nie  tylko  zatem o p i s u j e m y   tą aktywność, ale badamy  jej 

u w a r u n k o w a n i a . Chodzi o to, abyśmy mogli – znając konieczne warunki ‐ metodycznie 

kierować tą aktywnością, czyli również wychowywać.  

Uwarunkowania aktywności są dwojakie, gdyż człowiek uczestniczy w życiu dwojako. Najpierw 

„ d o z n a j e ”   się  działania  świata.  Zaczyna  się  od  tego,  co  działa  na  ciało:  ciśnienie 

atmosferyczne, temperatura itd., poprzez to, co działa na zmysły, a więc tzw. „wartości”, aż do 

tego,  co  działa  na  umysł,  tj.  inne  istoty  duchowe.  Z  drugiej  zaś  strony  dysponujemy 

p o z n a n i e m   tego  świata  jako  „przedmiotu”.  Poznanie  pozwala  na  własne,  rozumne 

działanie w  świecie. Doznania  i  przeżycia  z  jednej  strony, oraz  poznanie  i własne działanie  z 

drugiej, to dwa aspekty naszego „bycia” w świecie, które warunkują zdrowy rozwój. 

Technika a etyka 

Między „doznawaniem” a „działaniem” zachodzi pewien związek. Po to się mianowicie „działa”, 

aby „doznawać” optymalnych wartości. Taki jest sens pracy; jest to celowe i planowe działanie, 

które ma  tak przekształcić otoczenie,  aby doznawać  go  jako wartościowego.  Zatem  człowiek 

pracuje po to, aby być sytym, ogrzanym i bezpiecznym. Są to tzw. potrzeby podstawowe.  

Czasem pojawia  się  zorganizowane działanie nie dla wartości  i przeżycia, ale dla dalszego –  i 

sprawniejszego  –  działania.  Na  tym  polega  sens  techniki:  poznaje  się  świat,  aby  coraz 

skuteczniej działać i budować lepsze „narzędzia” poznania. Powstają teleskopy, akceleratory itd.  

Natomiast kultura  łączy się ze  światem doznawanych wartości. Kultura  jest wytworem myśli  i 

woli osoby, gdyż wola dąży do dobra/wartości, a nie do wiedzy. Tworzenie kultura jest to takie 
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działanie, które  jest służebne wobec wartości. Właśnie kultura pozwala doznawać  i przeżywać 

wartości. Przykładem takich wytworów kulturowych jest muzyka, sztuka, teatr.  

Również  szkoła  i  rodzina  ‐  w  swej  funkcji  wychowawczej  –  jest  instytucją  kulturową.  Jako 

wytwór działania dla wartości powstaje np. „kultura  stołu”.  Jak powiada  św. Augustyn, autor 

znanej refleksji „O państwie”, a więc o życiu społecznym człowieka, dobrem jest to, co „szersze i 

bardziej boskie”, tj. duchowe. Owszem, obiektywnie dobre  ‐  i przeżywane  jako wartościowe  ‐ 

jest  zaspokojenie  potrzeba  podstawowych  i  przyjemność  smaku.  Ale  „lepsze”  będzie 

uczestniczenie  w  tym,  co  stół  niejako  w y r a ż a :  we  wspólnocie  osób.  Stół  jest  wyrazem 

jakiegoś  „ładu  i  porządku”.  Zwykle  przy  stole  świętujemy,  zatem  nawet  potrawy  mają 

znaczenie, które wykracza poza sam smak. Można, bez obawy o przesadę  ,powiedzieć, że stół 

jest pierwszym „narzędziem” uspołecznienia. 

Napięcie między kulturą (wartością) a techniką 

Rzecz  jasna,  między  tymi  dwoma  aspektami  naszego  „bycia  w  świecie”  panuje  ciągłe 

n a p i ę c i e ;  napięcie  między  doznawaniem  a  działaniem,  między  kulturą  a  techniką. 

Psychologia jest nauką, która rekonstruuje, w jaki sposób przebiega aktualna „linia” tych napięć. 

Chodzi bowiem o to, że czasem tylko doznajemy, bez możliwości własnego działania, a czasem 

wyłącznie działamy, z pominięciem doznawania („wyścig szczurów).  

Prymat kultury przed  techniką polega na  tym, aby poznawać  to, co  jest  faktyczną wartością, 

aby  poznawać  p r a w d z i w e   wartości,  i  dla  tych  wartości  działać.  W  praktyce  zatem 

sprowadza  się  to  do  dwóch  kwestii;  (1)  pierwsza  polega  na  tym,  aby  powstawała 

w r a ż l i w o ś ć   na wartości.  Druga  kwestia  sprowadza  się  do  tego,  aby  (2)  działanie  było 

s ł u ż e b n e  wobec wartości i… s k u t e c z n e . Jedno i drugie dokonuje się w rodzinie. 

Sens rodziny i jej typowe odmiany 

Rodzina nie tylko „rodzi”, a więc wyposaża w  ludzką naturę, ale „dostraja” tą naturę do życia, 

czyli wychowuje. Polega to na wytworzeniu wrażliwości. 

Wskazuje na to już sam sens terminu wychowanie. Wychowanie ma wiele aspektów, ale zwrot 

„człowiek  dobrze  wychowany”  oznaczał  w  starożytności  mniej  więcej  tyle,  co  ”miejski”. 

Oznaczało  to pewne „przysposobienie” do  życia z  innymi. Choć powiada się,  że  ludzka natura 

jest w potencji „wszystkim”, to dopiero wychowanie daje jej określone „ułożenie”, jakiś „stan”. 
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Ten  stan  określa  się  terminem  „dyspozycja”  (przysposobienie).  Dyspozycją  jest  określona 

wrażliwość, wola oraz charakter. Dzięki wychowaniu człowiek nabywa dyspozycji do osiadłego 

trybu życia, staje się „miejski”, a nie wędrowny. Wyraża się to właśnie w charakterze. I jest też 

zależność  odwrotna:  żyjąc  w  sposób  osiadły,  czyli  „miejski”  nabywa  się  określonego 

wychowania, czyli charakteru i woli. 

W starożytności mniej zreflektowano znaczenie rodziny dla uspołecznienia, a bardziej znaczenie 

rodu i określonej wspólnoty, czy to osady, czy to miasta. Obecność rodziny była tak oczywista, 

że… nawet o niej nie wspominano w literaturze. Dlatego tak mało mamy w starożytności dzieł o 

wychowaniu. Jest to sytuacja człowieka, który używa języka i nie zdaje sobie sprawy z tego, że 

mówi prozą; podobnie starożytni nie zdawali sobie sprawy z tego, że wychowywali w rodzinie. 

Brak rodziny oznaczał wówczas raczej śmierć dla ciała, brak środków do „prze‐życia”.  

Dzisiaj  bez  rodziny  stosunkowo  łatwo  można  przeżyć  cieleśnie.  Ale  obserwujemy,  że  poza 

rodziną  uczucia  i  wola  ustępują  popędom  ‐  ginie  kultura,  a  wraz  z  kulturą  ginie  „osoba”. 

Przyczyną  tego  stanu  jest  zanik  s y t u a c j i   u c z e s t n i c t w a .  Stół  rodzinny  jest  tylko 

jednym tego przykładem. Zbiega się to z zanikiem rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych. 

Postawmy sobie zatem pytanie, co takiego mają rodziny wielodzietne. Czy z samej i l o ś c i  już 

coś wynika? 

Istota sprawy polega nie  tyle na  liczebności, co na otwarciu się na wartości.  Jeśli  rodzina  jest 

otwarta na wartości, które r e a l i z u j e  i które p r e z e n t u j e  – jak w teatrze – tym, którzy 

w  niej  uczestniczą,  to  pełni  funkcję  wychowawczą  i  kulturotwórczą.  Bez  tego  nawet  liczna 

rodzina nie wychowuje. Oddaje to schemat: 
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Typologia rodziny

Mała
Liczna

(wielodzietna)

Otwarta 
na wartości

ROZWOJOWA
WSPÓLNOTA 

UCZESTNICTWA

Zamknięta 
na wartości

INDYWDUALISTYCZNA TOTALITARNA

 

Na  początku  drogi  rozwojowej  mamy  małżeństwo  jako  małą  wspólnotę  osób.  Jeśli  jest  to 

wspólnota  żywa  duchowo,  a więc  otwarta  na wartości,  to  jest  również  płodna  i  zmierza w 

kierunku  liczniejszej „wspólnoty uczestnictwa”.  Jeśli natomiast  zamyka  się na wartości  życia  i 

wspólnoty, to stopniowo rozwija model  indywidualistyczny. Cechuje go coraz większy egoizm  i 

egocentryzm,  a  związki  takie  z  trudem  przechodzą  „szkołę  przetrwania”  we  współczesnym 

świecie konsumpcji i użycia. 

Sama  liczebność nie gwarantuje zdrowych relacji międzyosobowych. Jeśli rodzina wielodzietna 

jest  zamknięta  na  wartości,  to  nabiera  cech  grup  totalitarnych.  O  ile  we  wspólnocie 

uczestnictwa  jednostka  zachowuje  swoją  indywidualność,  to w  grupach  totalitarnych  rozwój 

jest  zagrożony.  Są  to  zagrożenia  z  gruntu  inne,  niż  w modelu  indywidualistycznym.  Jest  to 

przede  wszystkim  brak  podstawowych  ś r o d k ó w   d o   ż y c i a   i  brak  poszanowania  dla 

niezbywalnych p r a w   c z ł o w i e k a . 

Zarówno model  indywidualistyczny,  jak  totalitarny,  zagrażają  rozwojowi osób, gdyż nie ma w 

nich możliwości uczestnictwa. W  indywidualizmie uczestnictwo  jest zagrożone „od wewnątrz”, 

poprzez nieumiarkowany rozwój popędów; zabija to pragnienie wartości wyższych. Jeśli  ludzie 

się  łączą,  to  nie  powstają  prawdziwe  wspólnoty,  ale  „spółdzielnie”,  tj.  grupy  interesów. W 

grupach totalitarnych – zagrożenie przychodzi „od zewnątrz”, gdyż same te grupy są zamknięte 

na  wartości,  bądź  też  przekazują  jako  wartości  swoje  ideologie.  Dlatego  też  kierujący  tymi 
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grupami nie służą realnym wartościom, a w to miejsce koncentrują się na jednostkach, aby je na 

siłę „uszczęśliwiać”. 

Osoba i uczestnictwo 

Zapytajmy  zatem, na czym polega  zdrowe  funkcjonowanie  rodziny widzianej  jako „wspólnota 

uczestnictwa”?  Jest  tutaj  zachowana  zdrowa  równowaga.  Z  jednej  strony  liczna  grupa 

oddziaływuje na jednostkę, a z drugiej strony jednostka uczestniczy w życiu grupy.  

Uczestnictwo polega na tym, że to jednostka wybiera to, co wybierają inni (naśladownictwo), a 

nawet gdy wybiera dla ‐ tego, że wybierają inni, widząc w takim przedmiocie wyboru wartość 

w jakiś sposób własną. To właśnie mamy na myśli mówiąc, że człowiek jest „istotą społeczną”; 

nie ulega, ale uczestniczy! Niewątpliwie liczebność rodziny powoduje, że jej struktura może być 

bogatsza. Jak pisze Przetacznik: „Na układ stosunków międzyosobowych  i więź emocjonalną w 

rodzinie wpływają w dużej mierze  jej cechy strukturalne,  takie  jak  jej wielkość oraz kolejność 

urodzenia  się  dziecka,  które  warunkują  poniekąd  jego  pozycję  w  rodzinie”3.  Są  to  zjawiska 

analogiczne,  jakie  obserwujemy  w  większych  wspólnotach.  Inne  perspektywy  kulturowe 

przynosi osada, w której mieszka 5 rodzin, inne wieś, a inne miasteczko i duże miasto. Dopiero 

odpowiednio złożona struktura grupy pozwala na zjawisko uczestnictwa.  

Natomiast  tam,  gdzie  nie  ma  uczestnictwa  pozostaje  tylko  tzw.  „wpływ”  społeczny,  a  w 

ostateczności przymus.  

Jedynie  tak rozumiane uczestnictwo pozwala na zdrowe wychowanie. Wychowanie polega na 

ćwiczeniu, a wiec na takim działaniu na drugiego człowieka, które spowoduje, że zachowuje się 

on w określony sposób  i stopniowo nabiera sprawności. Jednak „działanie” to polega nie tylko 

na dotyku (pieszczocie) – metoda „marchewki”, czasem „kija”, nie tylko na działaniu „wartości” 

sytuacji,  a więc  „pociąganiu”  przez miłe wartości,  ale  na  stwarzaniu  okazji  dla  uczestnictwa. 

Dopiero  uczestnictwo mobilizuje  człowieka  głęboko, mobilizuje  go  jako  „osobę”,  która  sama 

„odpowiada” na wartości, a nie tylko jest przez nie pociągania. 

Zagrożenia rodziny 

Zagrożeniem  dla  rodziny  rozumianej  jako  „wspólnota  uczestnictwa”  jest  wyparcie  wartości. 

Małżonkowie,  a  potem  rodzice,  przestają  służyć  wartościom  i  ‐  przez  to  ‐  wychowywać,  a 

                                                       

3 Przetacznik‐Gierowska M., Włodarski Z., „Psychologia wychowawcza”, PWN 1998, str. 121. 
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orientują się bądź to na dzieci, które chcą po swojemu „ustawić”, bądź to na użycie. Czasem jest 

to wspólne użycie. 

Z. Freud obserwował negatywne skutki rodziny i społeczności totalitarnej. Popełnił jednak błąd 

w  diagnozie  przyczyn  tego  stanu.  Zdrowy  rozsądek  podpowiada,  że  to  brak  dobrej  rodziny 

powoduje problemy. Jednak Freud, jako materialista, który nie dostrzegał wartości, lecz energie 

popędowe, uznał, że to rodzina wywołuje problemy. A skoro rodzina jest przyczyną problemów, 

to  należy  z  niej  się w y z w o l i ć . Diagnoza  Freuda  brzmiała:  kultura  jest  przyczyną  represji 

natury (popędów). Rola Freuda jest analogiczna do roli Marksa w ekonomii, który we własności 

prywatnej widział całe zło świata. Freud widzi zło w kulturze, we władzy i w autorytecie. Dlatego 

celem Freuda jest wyemancypowane „ego”. 

To  prowadzi  do  drugiej  skrajności,  czyli  do  indywidualizmu,  reprezentowanego  przez  ucznia 

Freuda T. Gordona. Pisze on: „Jednym z ostatnich bastionów sankcjonowania władzy w ramach 

stosunków międzyludzkich  jest  rodzina  ‐  związek  rodziców  z dzieckiem. Podobny punkt oporu 

znajduje  się w  szkole  ‐ w  stosunku między nauczycielem  i uczniem, gdzie autorytet pozostaje 

najważniejszą  metodą  nadzorowania  i  kierowania  zachowaniem  ucznia.  Dlaczego  dzieci  są 

ostatnimi,  których  broni  się  przed  potencjalnym  złem  władzy  i  autorytetu?”  (Gordon, 

„Wychowanie bez porażek”, 1994, str. 181). 

Od  czasu  Freuda  następuje  coraz  większa  koncentracja  na  samym  negatywnym  przeżyciu 

uczuciowym związanym z rodziną. Rodzina staje się „toksyczna”. Rodzina padła ofiarą pewnego 

„podejrzenia”.  Jest  to  analogiczne  do  podejrzenia,  jakie  rzucił Marks  na własność  prywatną. 

Wydaje  się oczywiste,  że  problem  tkwi w  braku własności,  ale Marksowi  udało  się  postawić 

samą  własność  w  stan  oskarżenia  i  wzbudzić  ruch  ku  niszczeniu  prywatności!  Jest  to 

manipulacja znaczeniami. 

Dziś stawia się w stan oskarżenia rodzinę wielodzietną. Czyni się to tylko dlatego, że jest liczna! 

Tymczasem obiektywne badania pokazują, że często jest to rodzina bogata, nie tylko w relacje 

międzyludzkie, na co wskazaliśmy, ale również wykształcona i z pokaźnymi dochodami.  

Przywracając  zrozumienie  dla  własności  prywatnej,  która  w  sposób  oczywisty  sprzyja 

wytwarzaniu  dóbr,  należy  przywrócić  również  właściwe  spojrzenie  na  rodzinę  wielodzietną. 

Taka  bowiem  rodzina  sprzyja wychowaniu  i  przekazywaniu wartości  kulturowych.  Tylko  taka 

rodzina jest nadzieją dla społeczeństwa, czy to indywidualistycznego, czy to totalitarnego. 


