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JAK SIĘ KOCHAJĄ W KLASIE ŚREDNIEJ?

Streszczenie 
Filip schmidt w swojej pracy zatytułowanej Para, mieszkanie, małżeństwo. 
Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych 
dyskusji o procesach indywidualizacji podejmuje temat niezwykle ważny 
z punktu widzenia takich dziedzin socjologii jak socjologia rodziny czy so-
cjologia intymności, ale również socjologia klas społecznych. niniejszy esej 
recenzyjny ma na celu wskazanie istotnych pominięć analitycznych w książce 
schmidta. autorka recenzji stawia tezę, że Filip schmidt w swojej pracy 
odnosi się de facto do doświadczeń przedstawicieli klasy średniej, jednak nie 
problematyzuje tego aspektu tożsamości badanych, nie uwzględniając takich 
aspektów przynależności do danej klasy społecznej, jak określony przebieg 
cyklów życia, struktura kapitałów (społecznego, kulturowego, ekonomicz-
nego), zestawy dyspozycji charakterystyczne dla danej klasy czy struktura 
aspiracji. tymczasem, zdaniem autorki, przynależność klasowa partnerów 
w związkach intymnych w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie związ-
ków, a pominięcie jej prowadzi do hipostazowania określonych zjawisk na 
inne klasy społeczne. 

Słowa kluczowe: związki intymne, mieszkanie, małżeństwo, klasa średnia

Książka Para, mieszkanie, małżeństwo Filipa schmidta, podejmuje temat uni-
wersalny, związany z doświadczeniem osób, które decydują się na zamieszkanie 
z partnerem/partnerką. Książka ta stanowi istotny wkład do polskiej socjologii 
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rodziny, ukazując różnorodność strategii i sposobów rozumienia zjawiska mał-
żeństwa oraz wspólnego mieszkania przez partnerów w związku romantycznym. 
socjologia rodziny jest tym obszarem socjologii, który rozwija się bardzo pręż-
nie, o czym mogą świadczyć ukazujące się rokrocznie kolejne publikacje z tej 
dziedziny oraz specjalistyczne pisma poświęcone socjologicznym badaniom 
rodziny (np. czasopismo „roczniki socjologii rodziny”). rodzina bowiem to 
jedno z tych zjawisk, które stanowią przedmiot namysłu nauk społecznych od 
początku ich istnienia. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, obok publikacji przekro-
jowych, prezentujących dorobek dyscypliny [np. szlendak 2012], pojawiło się 
wiele pozycji poświęconych temu, co Krystyna slany określiła mianem alterna-
tywnych form życia małżeńsko rodzinnego [slany 2006], czyli monoparentalności 
[Dudak 2006; rymsza 2001], związkom homoseksualnym [Majka-rostek 2006, 
2014; Mizielińska, abramowicz, stasińska 2014, Mizielińska 2012], singlom 
[Paprzycka 2008; Żurek 2008; Czernecka 2011] czy innym, jak określa je slany, 
nietypowym związkom, takim jak związki Lat [Kwak 2014]. 

autor recenzowanej pracy natomiast zakreśla pole swojego zainteresowania, 
cytując między innymi wypowiedź Małgorzaty szejnert [1969], która podkre-
śla, że badacze rodziny skupiają się przede wszystkim na „atypowych” czy też 
problematycznych modelach rodziny, pomijając rodzinę „normalną, typową”. 
Czym zatem miałaby być taka rodzina? Czy ona w ogóle istnieje? Czy schmid-
towi naprawdę udało się zbadać właśnie taką strukturę? normalność, typowość 
rodziny mogłaby być uznana za przymiot tych związków rodzinnych, których 
w danym społeczeństwie jest najwięcej. badanie typowości wzorców rodzinnych 
jest niewątpliwie potrzebne, choćby po to, by móc z większą precyzją wskazywać 
odstępstwa od nich. Jednak to, co opisuje schmidt, należałoby raczej określić 
mianem „dominującego wzorca rodziny”. z książki Filipa schmidta dowiadujemy 
się bowiem, w jaki sposób decyzje dotyczące tworzenia związków intymnych 
podejmują osoby młode, wykształcone mieszkające w dużym mieście w stosun-
kowo zamożnej części kraju.

Ważne pominięcie w omawianej książce dotyczy właśnie zróżnicowania 
klasowego jako czynnika wpływającego na sposób kształtowania się związków 
intymnych (o czym świadczyć może silnie zaznaczające się zjawisko endogamii 
klasowej). Podziały klasowe – wbrew wielu teoretykom intymności, jak chociażby 
anthony’emu Giddensowi, twórcy koncepcji „czystego związku” – uwidaczniają 
się w obszarze rynków matrymonialnych i mają znaczący wpływ na trwałość 
i jakość tworzonych związków intymnych. systematyczny rozrost klasy średniej 
w ciągu ostatnich lat [Domański 2015] mógłby sugerować, że owym dominującym 
wzorem rodzinności jest rodzina tworzona zgodnie z habitusem klasy średniej 
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i charakterystycznym dla niej przebiegiem życia. zaprezentowana w książce 
analiza pozwala postawić tezę, że Filip schmidt poszedł właśnie tym tropem  
zwłaszcza przy doborze przypadków do badania jakościowego. 

Książka Filipa schmidta zawiera obszerne omówienie istniejących w polu 
socjologii rodziny i socjologii intymności podejść do badania związków intym-
nych. autor nie analizuje ich w oderwaniu od szerszego kontekstu przemian 
paradygmatów funkcjonowania społeczeństw: bardzo zasadnie podkreśla funda-
mentalny wpływ, jaki przejście w nowoczesność wywarło na takie zjawiska, jak 
miłość, związki intymne i rodzina. Wskazuje on na postępującą indywidualizację 
i autonomizację pary małżeńskiej i miłości między małżonkami jako uczucia, 
którego romantyczny charakter ma stosunkowo krótką historię, nie sięgającą 
dalej niż do epoki Oświecenia [Flandrin 2015]. schmidt dokonuje rekonstrukcji 
przemian instytucji małżeństwa i związków intymnych, uwzględniając również 
kontekst instytucjonalny – zauważa na przykład, że sytuacja polityczna Polski 
w wieku siedemnastym i późniejszym różniła się od sytuacji państw Europy 
zachodniej ze względu na brak rozwiniętych instytucji nowoczesnego państwa. 
schmidt zasadnie łączy rozwój nowoczesnej administracji państwowej ze zwięk-
szaniem się biurokratycznej kontroli nad małżeństwem. W I rzeczypospolitej nie 
wykształciła się monarchia absolutna i związane z nią instytucje nowoczesnej 
biurokracji, w związku z czym państwo w inny sposób regulowało kwestie zawie-
rania związków małżeńskich. schmidt zwraca uwagę na dwuznaczność zmian, 
jakich doświadcza rodzina wskutek wzrastającej kontroli państwa (polegającej 
między innymi na precyzowaniu praw i obowiązków każdego z członków rodziny 
oraz sankcjonowaniu określonych zachowań w rodzinie jako niedopuszczalnych 
i domagających się reakcji ze strony organów państwowych) przy jednoczesnym 
uznaniu rodziny za przynależącą do sfery prywatności i intymności jej członków. 
rozważania o społeczno-historycznych przemianach rodziny stanowią swoiste 
wprowadzenie do prezentacji szeroko zakrojonych badań empirycznych prze-
prowadzonych przez autora recenzowanej książki. Historyczno-społeczne tło 
przemian rodziny zachodzących obecnie w Polsce niewątpliwie może stanowić 
ramę dla analizy danych empirycznych zaprezentowanych w dalszej części książ-
ki, wątpliwości jednak budzi umieszczanie tak szerokiego omówienia społecznej 
historii rodziny (od czasów późnego antyku), która koncentruje się na komunikacji 
miłosnej w heteroseksualnych parach i ich sposobach konstruowania narracji 
o związku. schmidt poświęca również swoją uwagę wspomnianym wcześniej 
alternatywnym formom życia małżeńsko-rodzinnego [slany 2008], czyli między 
innymi pojawieniu się stylu życia „singli” oraz rozpowszechnienia się kohabitacji 
partnerów niebędących w związku małżeńskim. badania przeprowadzone przez 
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schmidta (badanie ilościowe, wywiady grupowe oraz wywiady indywidualne 
i w parach) miały na celu sproblematyzowanie kwestii podejmowania decyzji 
dotyczących zawierania związków małżeńskich i zamieszkania razem. schmidt 
ukazuje różnorodne warianty tworzenia związków intymnych. Dla rozmówców 
schmidta zarówno zamieszkanie, jak i ślub mogą mieć różne znaczenia: z jed-
nej strony mogą stanowić potwierdzenie własnej dojrzałości i samodzielności, 
z drugiej zaś – podkreślenie istotności łączącego partnerów uczucia. na decyzje 
w sferze ślubu i wspólnego zamieszkania wpływać może między innymi świa-
topogląd partnerów lub oczekiwania ich rodzin pochodzenia.

schmidt, dokonując analizy danych zgromadzonych w trakcie badania ilo-
ściowego i jakościowego, stanął przed wyzwaniem odpowiedniego zakwalifiko-
wania badanych przypadków do szerszych kategorii społecznych. tego rodzaju 
odniesienie stanowi istotę socjologicznej analizy, rozpatrującej jednostkowe 
doświadczenie na tle innych zjawisk: społecznych, politycznych, ekonomicznych. 
schmidt klasyfikuje swoich badanych pod względem płci, wieku czy wykształce-
nia – te cechy demograficzne nie rodzą przeważnie wątpliwości, gdyż co do za-
sady precyzyjnie identyfikują daną osobę jako przynależną do określonej kate-
gorii. tymczasem schmidt używa również pojęcia „środowiska społecznego”, 
co można rozumieć jako próbę ujęcia zróżnicowania klasowego. W rozdziałach 
książki poświęconych rekonstrukcji przemian modeli intymności i rodzinności 
zachodzących w Europie od kilkuset lat autor posługuje się nomenklaturą sto-
sowaną przez autorów odpowiednich opracowań. W tych fragmentach książki 
odnajdujemy wielość wymiarów społecznego zróżnicowania, która ginie, gdy 
autor przechodzi do analizy własnych danych. Ma się wrażenie, że wachlarz 
kategorii społecznych spłyca się do sektora średniej i wyższej klasy średniej, 
przy czym autor posługuje się tymi kategoriami dość swobodnie (i sporadycz-
nie). schmidt charakteryzuje uczestników jakościowej części badania między 
innymi jako należących do różnych klas i środowisk społecznych. badania nad 
intymnością mają tendencję do abstrahowania od wątku klasowego, struktury 
kapitałów i aspiracji badanych. tymczasem po lekturze rozdziału prezentujące-
go wyniki badania jakościowego można odnieść wrażenie, że w badaniu wzięli 
udział wyłącznie przedstawiciele klasy średniej. autor nie prezentuje w swojej 
książce żadnego klucza doboru rozmówców. Czynniki, które, zdaniem schmid-
ta, dodatkowo różnicują wdrażane w życie kobiece i męskie sposoby tworzenia 
związków i funkcjonowania w nich, to władza w związku, kontekst społeczny 
(przez co rozumie on genderowe skrypty kulturowe) oraz różnice środowiskowe. 
za szczególną cechę narracji swoich rozmówców i rozmówczyń uznaje „wbu-
dowywanie swojej biografii intymnej w ramy typowych modeli biograficznych” 
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[schmidt 2015: 349]. zdarzenia wieńczące czy też rozpoczynające owe istotne 
etapy, wymienione przykładowo przez schmidta, to „zakończenie edukacji 
w szkole średniej, ukończenie studiów, podjęcie pracy, uzyskanie samodzielności 
dochodowej, zakup własnego domu/ mieszkania na kredyt lub kredyt mieszka-
niowy” [schmidt 2015: 349]. Wyróżnienie takich zdarzeń bardzo jasno sugeruje, 
że badani i badane schmidta to osoby należące do klasy średniej (klasa ludowa 
przeważnie nie podejmuje studiów wyższych – a przynajmniej ich nie kończy, 
z rzadka również podejmuje zobowiązania kredytowe). W przypadku klasy 
wyższej, a szczególnie jej frakcji dominującej, stabilność ekonomiczna jest 
zazwyczaj doświadczeniem codzienności. schmidt pomija również w swojej 
analizie dane etnograficzne uzyskane przez niego w trakcie badania. z Dodatku 
o metodzie dowiadujemy się bowiem, że zarówno wywiady indywidualne, jak 
i grupowe prowadzone były „w miejscach publicznych w centrum Poznania – 
w pubach lub kawiarniach, dobranych z myślą o tym, by odpowiadały swoim 
charakterem zaproszonym na wywiad ludziom, tak by dobrze się w nich czuli” 
[schmidt 2015: 382] (wywiady z parami prowadzone były w ich mieszkaniach). 
tymczasem takie miejsca jak kawiarnie czy puby, zwłaszcza w centrum duże-
go miasta, nie są przestrzeniami neutralnymi, demokratycznymi, przyjaznymi 
wszystkim, niezależnie od poziomu kapitałów społecznego, ekonomicznego 
i kulturowego. Książka schmidta wyraźnie ukazuje, czego brakuje w polskiej 
socjologii intymności i rodziny. autor obiecywał we wstępie interdyscyplinar-
ność mającą na celu uniknięcie jednostronności analizy, a jednocześnie poprzez 
określone sprofilowanie badanych i zmiennych uzyskał obraz nie do końca 
zoperacjonalizowanej grupy przedstawicieli klasy średniej. 

schmidt w swojej pracy nie uwzględnia nienormatywnych związków intym-
nych, które tworzą spektrum form rodzinności i intymności. Kategoria małżeństwa 
wyklucza z zakresu zainteresowania badacza związki romantyczne niemieszczą-
ce się w heteronormatywnym modelu sankcjonowanym przez polskie prawo. 
schmidt zastrzega jednak, że również – jak sam je określa – „alternatywne” pary, 
konstruując narrację o swoim związku, odnoszą się do kwestii ślubu (np. ją odrzu-
cając). Większość badanych schmidta wzięła ślub lub przynajmniej uwzględniała 
go jako opcję możliwą do wdrożenia we własnym życiu. nieuwzględnienie par 
nienormatywnych w badaniu schmidta sugeruje, że wyłączone są one z owych 
„typowych” przebiegów biografii związków. tymczasem jednak sam autor po-
kazuje, że również wśród par nieheteroseksualnych dynamika relacji oraz formy 
przechodzenia przez poszczególne stadia związków nierzadko znacząco odbiegają 
od wzoru wyznaczanego przez narrację romantyczną. W swojej książce schmidt 
nie dokonuje satysfakcjonującej charakterystyki specyfiki Poznania jako miejsca, 
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w którym przeprowadził swoje badania. brak tego rodzaju uzasadnienia skłania 
do przypuszczeń, że dobór przypadków wynikał w przeważającej mierze z tego, 
iż badaczowi pracującemu w Poznaniu łatwo było dotrzeć do poznaniaków 
i poznanianek. Poznań w Dodatku o metodzie scharakteryzowany zostaje jako 
„duże miasto, dodatkowo w jakiejś mierze specyficzne kulturowo wobec innych 
dużych polskich miast” [schmidt 2015: 403]. na czym jednak miałaby polegać 
owa specyfika – tego autor w swojej książce nie ujawnia.

We wprowadzeniu do książki schmidt zwraca uwagę na wpływ materialności 
na sposób funkcjonowania związków intymnych i rodziny, jednak, poprzestając 
na analizie strategii i uzasadnień dotyczących określonych decyzji związanych 
z zamieszkiwaniem razem, zasadniczo nie problematyzuje kwestii owej „mate-
rialności”. W wywiadach z badanymi problem (nie)dostępności samodzielnego 
mieszkania pojawia się marginalnie. niepodjęcie tego zagadnienia zubaża analizę 
schmidta, usuwa bowiem wymiar doświadczenia, który – ze względu na swą 
skalę – z pewnością znalazł odzwierciedlenie w przeżyciach badanych par. 

badania ilościowe przeprowadzone przez schmidta we współpracy z Martą 
skowrońską (wykorzystane również na potrzeby jej pracy doktorskiej), ukazując 
między innymi dynamikę pokoleniową kształtowania związków intymnych, pro-
wokują do dalszych pytań, na które nie znajdujemy jednak odpowiedzi w analizie. 
autor mógłby pozwolić sobie na większą swobodę w interpretowaniu wyników. 
Wskazuje on na przykład na rozdwojenie tendencji występujących w grupach 
wiekowych 18–29 i 30–39 – z jednej strony coraz młodsze osoby w tych grupach 
wiekowych wchodzą w związki romantyczne, z drugiej zaś – doświadczenie tej 
grupy cechuje bardzo duże zróżnicowanie (wielość stałych związków vs brak 
doświadczenia bycia w związku). brak powiązania tych danych z wymiarem 
klasowym nie pozwala chociażby dostrzec, że w klasie ludowej od lat dostrzega 
się deficyt kobiet (częściej niż mężczyzn awansujących do klasy średniej), co 
utrudnia mężczyznom znalezienie partnerki [Jarosz 2013]. Ponadto autor operuje 
zbyt ogólnymi kategoriami dotyczącymi cyklów życia. założenie o przedłuża-
jącym się w erze ponowoczesnej okresie młodości ma ograniczony charakter, 
odnosi się do przedstawicieli i przedstawicielek wyższej klasy średniej i klasy 
wyższej, nie znajduje jednak odzwierciedlenia w doświadczeniach kobiet i męż-
czyzn z klasy ludowej, którzy wcześniej rozpoczynają okres młodości (kojarzo-
nej z przyjmowaniem używek, rozpoczęciem życia intymnego, buntem wobec 
instytucji edukacyjnych i rodziny) i wcześniej go kończą (nieplanowaną ciążą, 
zamieszkaniem razem, wzięciem ślubu, rozpoczęciem pracy).

Filip schmidt odwołuje się w swojej książce do kategorii „selektywnej mo-
dernizacji”, zaproponowanej przez Mirosławę Marody i annę Gizę-Poleszczuk 
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[2000]. selektywna modernizacja miałaby polegać na połączeniu tradycyjnych 
(„przednowoczesnych”) wzorców płciowych z wymogami stawianymi przez 
nowoczesność. nowe elementy tożsamości splatają się z tymi starymi, „niedzisiej-
szymi”, tworząc skomplikowaną mozaikę dyspozycji ujawniających się w prak-
tyce społecznej. Modernizacja nie jest procesem jednorodnym i uniwersalnym. 
tymczasem schmidt skupia się na takiej kategorii osób, których doświadczenie 
układa się w pewien spójny ciąg i traktuje je jako modelowe, nie uwzględniając 
istnienia innych, alternatywnych wobec niego modeli. napięcia ujawniające 
się w wywiadach jakościowych dotyczą sfery relacji rodzinnych, intymnych 
czy tożsamościowych, w paradoksalny sposób pomijając wątki ekonomiczne. 

z zaprezentowanej analizy schmidta wyłania się pewien model stosunku do 
instytucji ślubu: podczas gdy u par – jak można wnioskować z ich charakterysty-
ki – o średnich poziomach kapitałów kulturowego, ekonomicznego i społecznego 
ślub przyjmowany jest jako akceptowany (a czasem wręcz pożądany) moment 
w historii związku, to dla par o „szczególnie wysokim kapitale kulturowym” ślub 
stanowi potencjalną przeszkodę dla rozwoju i trwania związku. tę grupę badanych 
charakteryzuje spontaniczność, dystans (do siebie i do konwencji), odrzucenie 
narracji, zgodnie z którą zawarcie związku małżeńskiego oznacza stanie się 
dorosłym, odpowiedzialnym człowiekiem. Ci badani podważają sens instytucji 
małżeństwa, jej wpływ na jakość związku, często również samą formę, określaną 
mianem „kiczu”. schmidt podsumowuje ten wątek w następujący sposób: „oby-
dwie […] pary wskazują […] na wielkie znaczenie różnić środowiskowych dla 
kształtu biografii intymnych i dla sposobu widzenia kwestii zamieszkania oraz 
ślubu” [schmidt 2015: 325]. schmidt przeciwstawia tu pary „alternatywne” 
parom „konwencjonalnym”. 

Wielkim walorem książki Para, mieszkanie, małżeństwo… jest ukazanie róż-
norodności strategii wdrażanych w życie przez heteroseksualne pary z klasy śred-
niej, wykształcone, mieszkające w dużym mieście. O potrzebie prowadzenia tego 
rodzaju badań świadczyć może wciąż aktualna (i wciąż uaktualniana) dyskusja 
o polskiej klasie średniej, jej kondycji i habitusie. Wreszcie: wciąż wielu badaczy 
kwestionuje istnienie klas w ogóle albo przyjmuje tezę o polskim społeczeństwie 
jako społeczeństwie, w którym wszyscy przynależą do klasy średniej. nie ma 
klas, wszyscy jesteśmy klasą średnią – te dwa twierdzenia, pozornie semantycznie 
sprzeczne, de facto oznaczają to samo. tymczasem, jak pokazują prowadzone od 
wielu lat badania [por. Domański 2015; Gdula 2011; Gdula, sadura 2012], sys-
tem klasowy w Polsce charakteryzuje się wyraźnym zróżnicowaniem habitusów 
poszczególnych klas, także w sferze intymności i rodzinności. Pominięcie tego 
aspektu w pracy opartej na tak szeroko zakrojonych badaniach jakościowych 
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i ilościowych rodzi wątpliwości odnośnie do stawianych przez autora tez na temat 
zachodzących w polskim społeczeństwie procesów indywidualizacji i sposobów 
kształtowania związków intymnych. 
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Rev. Katarzyna Dębska

A few remarks on filip Schmidt’s book Couple, living together, marriage. Dynamics of intimate 
relationships at the background of historical and contemporary discussions on individualisation.

HOW tHE MIDDLE CLASS LOvES?

abstract

Filip schmidt in his book Couple, living together, marriage. Dynamics of intimate relationships at 
the background of historical and contemporary discussions on individualisation raises a subject 
which remains essential from the point of view of such various branches of sociology as sociology 
of family, sociology of intimacy but also sociology of class. a review essay is aimed at pointing 
out essential analytical omissions in Filip schmidt’s book. an author of the review claims that 
Filip in his work pertains to experiences of representatives of middle class; however, he does not 
problematize this aspect of interviewees’ identity by not taking into consideration such aspects of 
a specific life cycles, social class belongings, structure of capitals, sets of dispositions characteristic 
for a social class or a structure of aspirations. Meanwhile the author of the review claims that the 
social class belonging of the partners in intimate relationships meaningfully influences on the way 
such relationships function. Omission of this observation leads to treating certain characteristics 
as universal from the whole class structure.

Keywords: intimate relationships, cohabitation, marriage, middle class 


