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1. Rodzina – Racjonalny dyskuRs
Wśród wielu zagadnień społecznego 

dyskursu – rodzina jest odwiecznym 
spektrum naukowych zainteresowań. 
Od samego początku istnienia świata 
to właśnie rodzina pozostaje grupą spo-
łeczną, wokół której każda z dyscyplin 
naukowych podejmuje odrębne analizy, 
sytuując ją w konkretnym lokum i prze-
strzeni czasowej. Już w kraju czterech 

rzek opowiadanie o stworzeniu wskazu-
je na pierwszą parę ludzkiej egzystencji 
jako małżeństwa monogamicznego, któ-
re wyszło z zamysłu Boga – Stwórcy1. 
W tym bowiem czasie kształtowały się 
pierwsze zręby jej instytucjonalnego 
poznania, chodź początkowo należało-
by odwołać się do istnienia plemion jako 
autonomicznej grupy rodzin, które wy-
wodzą się od tego samego przodka2.
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1 Gdy chodzi o epokę patriarchalną, to Abraham miał najpierw tylko jedną żonę Sarę. Dopiero  

z powodu niepłodności Sary Abraham wziął za żonę jej niewolnicę Hagar i to za wyraźną sugestią sa-

mej Sary (Rdz 16, 1-2). Abraham poślubił również Keturę (Rdz 25, 1), ale to jest opowiedziane po śmier-

ci Sary (Rdz 23, 1-2) i Ketura mogła być żoną w pełnym znaczeniu tego słowa. Jednakże Rdz 25, 6 mówi 

o konkubinach Abrahama w liczbie mnogiej i zdaje się tak określać Hagar i Keturę. Nahor, który miał 

dzieci ze swej żony Milki, ma również konkubinę Reumę (Rdz 22, 20-24). Podobnie Elifaz, syn Ezawa, 

ma żonę i konkubinę (Rdz 36, 11-12). Roland de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, Nomadyzm i jego 

pozostałości, instytucje rodzinne, instytucje cywilne, T. Brzegowy (przekład), Poznań 2004, s. 34.
2 W tym kontekście warto zwrócić uwagę na problematykę szczepu. Oprócz pochodzenia z tej samej 

krwi wiele innych elementów może się przyczynić do ukonstytuowania szczepu. Wiadomo bowiem, 

że wspólnota zamieszkania prowadzi do różnych grup rodzinnych. W odniesieniu do jednostek należy 

pamiętać, że ich wcielenie do szczepu może dokonać się przez adopcje do jakiejś rodziny lub tez przez 

akceptację ze strony starszych. Tamże, s. 16. Chociaż szczep tworzy pewną całość, to jednak i on ma 

pewną wewnętrzną organizację, bazującą również na więzach krwi. U Arabów nomadów granice i na-

zwy tych podgrup pozostają płynne. Jednostką podstawową jest naturalnie rodzina, ‘ahel, która jednak 
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Rodzina, jak się wydaje jest pierwszą i 
najważniejszą formą życia społecznego, 
która odpowiada na podstawowe potrzeby 
jednostki3. Jest tak dlatego, bowiem czło-
wiek jako istota społeczna sięga do swojej 
natury. Aby mógł się rozwijać, uczestniczyć 
w całym procesie egzystencji potrzebuje 
innych ludzi- stąd silna potrzeba rodziny. 
Trudno byłoby sobie wyobrazić ontolo-
giczne istnienie człowieka gdyby ipso facto 
nie uczestniczył w życiu społecznym, w 
różnych jego wymiarach i implikacjach. 
Dlatego też człowiek jako istota społeczna 
potrzebuje społeczeństwa, które jest ko-
niecznym warunkiem jego rozwoju.

Ponadto rodzina jako grupa społeczna 
ukształtowana jest w konkretnym locum, 
miejscu swoich narodzin. O tym miejscu 
narodzin jednostki decydują rodzice ja-
ko odmienność dwu płci. To konieczno-
ściowe połączenie istot o odmiennej płci, 
nie mogących bez siebie istnieć, tworzy 
dom, czyli rodzinę. Jest to „/.../ z natu-
ry istniejąca wspólnota, utrzymująca 
się trwale dla codziennego współżycia 
/.../”4. Rodzina nadto decyduje o tym, „że 

skądś pochodzimy, gdzieś jest początek 
naszego społecznego istnienia, nie jeste-
śmy ludźmi znikąd bez oparcia w jakiejś 
kulturze. Strony, w których przy szło się 
na świat lub gdzie urodzili się rodzice, 
dziadkowie, wyznaczają nasz własny 
punkt na mapie rozległego świata”5.

Z historycznych zapisów wiadomo, 
że rodzina jest instytucją, spełniającą 
różne funkcje, a wśród nich: prokreacji, 
miłości, socjalizacji... I chociaż należy 
do mikrostruktur społecznych to jednak 
jest najstarszym i pierwszym środowi-
skiem egzystencji człowieka. Toteż nie 
dziwi nas fakt, że jej historyczne począt-
ki naznaczone są bardzo wcześnie. 

Szczególnym zainteresowaniem ro-
dzina cieszy się wśród socjologów, ale 
również psychologów, pedagogów, de-
mografów... W tym też znaczeniu nale-
żałoby się odwołać do analizy rodziny w 
perspektywie filogenetycznej. Na tym 
polu zarysowały się dwa zgoła odmien-
ne środowiska: ewolucjonistyczne6 i 
funkcjonalne7. Wiek XX był szczególnym 
czasem zainteresowania problematyką 

jest pojęciem dość szerokim. Kilka rodzin spokrew nionych tworzy frakcję czy klan, który nazywa się 

chamuleh albo ‘aszireh w zależności od regionu. Sam szczep nazywany jest ąabileh, niegdyś batn lub chajj, 

dwoma słowami, które określają wspólnotę krwi, podstawę jedności szczepu. Tamże 17-18.
3 Do wymiaru potrzeb ludzkich nawiązywał już Arystoteles gdy 24 wieki temu twierdził, że 

ludzie z natury stworzeni są do życia we dwoje, jajko mężczyzna i kobieta. Arystoteles, Polityka, 

Warszawa 1964, s. 1252.
4  Tamże
5  H. Izdebska, Przyczyny konfliktów w rodzinie, Warszawa 1979, s. 87. Zob. też L. Dyczewski, 

Rodzina, społeczeństwo, państwo, Lublin 1994; Z. Celmer, Człowiek na całe życie, Warszawa 

1995; ]. Kłys, Rodzina dziedzictwem ludzkości. Zarys etologii, Szczecin 1995; za: W. Majkowski, 

Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej, Kraków 1997, s. 23.
6 Teorię ewolucjonistyczną repre zentowali J. Bachofen, L. Morgan i F. Twierdzili, że pier wotną 

formą małżeństwa był bezład płciowy, a rodzina przeszła przez szereg etapów rozwoju, z któ-

rych najbardziej zaawansowanym jest monogamia. 
7 Przedstawicielami szkoły funkcjonalistów: E. Westermark, W. Schmidt, B. Malinowski,  

C. Levi-Strauss, G. Tillion, którzy w oparciu o badania o charakterze antropologicznym i etnogra-

ficznym polemizowali z tezami szkoły ewolucjonistycznej. Tamże, s. 13.
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rodziny. W tym bowiem czasie kształto-
wał się jej odmienny fenomen analizy8.

W tak przytoczonej analizie warto za-
stanowić się nad próbą zdefiniowania 
rodziny, choć podanie konkretnej, jed-
nej definicji nie wydaje się być łatwym 
zabiegiem racjonalnym. Nader często 
rodzinę definiuje się w sposób opiso-
wy, nieco bardziej potoczny zwracając 
uwagę czy to na linie jej pochodzenia, 
czy to na więzy krwi, jakie łączą ludzi. 
Tymczasem podejmując się racjonalnego 
spojrzenia na rodzinę, tym samym wy-
kraczając po za jej potoczne rozumowa-
nie zauważamy, że instytucja ta wiążę 
ze sobą zarówno antropologiczne, jak 

też historyczne perspektywy. W tym 
kontekście pojecie rodziny traci swoją 
jednoznaczność na rzecz jej rozumienia 
dość polisemantycznego.

W słowniku społecznym przeczytamy, 
iż rodzina w ujęciu socjologicznym to 
podstawowa grupa społeczna9. W tym 
kontekście chodzi o rodzinę małą (nu-
klearną10) która obejmuje męża, żonę i 
dzieci, a która jest swego rodzaju pierw-
szą formą życia społecznego11. Również 
słownik pedagogiczny ujmuje rodzinę 
jako małą grupę społeczną składającą się 
z rodziców i ich dzieci oraz krewnych12. 
Można także mówić o rodzinie poszerzo-
nej, do której zalicza się więcej niż dwa 

8 W latach trzydziestych naszego stulecia rodzinę analizowano pod kątem społeczeństwa zin-

dustrializowanego z procesem jej dezintegracji. Po I wojnie światowej rodzinę rozpatrywano 

w trzech wymiarach badawczych: strukturalno-funkcjonalnej, interakcyjnej i instytucjonalnej. 

Lata sześćdziesiąte lokowały rodzinę w jej analizie życia rodzinnego jako form i interakcji jej 

członków. W tym też czasie, ale bliżej lat siedemdziesiątych zrodziła się teoria wymiany, jak 

również zaznaczyła się konfliktowa teoria rodziny, której głównym zagadnieniem było istnie-

nie powszechnego egoizmu. Osiemdziesiąte lata to początek teorii rodziny, która analizowana 

jest pod katem teorii komunikowania się i relacji międzyludzkich. Na uwagę zasługuje także 

wspomnienie o teorii feministycznej, która choć nie posiadała stricte naukowego charakteru, to 

jednak miała swoich zwolenników, również w odniesieniu do zjawiska gender rozumianego jako 

problem różnicy płci między mężczyzną a kobietą. W rzeczy samej dotyczy seksualnych podzia-

łów ożywiających istnienie niesprawiedliwości.
9  J. Balicki, Rodzina, Słownik społeczny B. Szlachta red, Kraków 2004, s.1117. Podobne zna-

czenie rodziny odnajdziemy w encyklopedii, która ukazuje rodzinę również jako małą grupę 

społeczną występującą we wszystkich historycznie znanych typach społeczeństw i kultur, od-

grywająca główną rolę w procesie socjalizacji. Encyklopedia popularna PWN, J. Kofman red., 

Warszawa 1994, s. 728. 
10 Rodzina nuklearna składa się z dwóch dorosłych osób różnej płci, które utrzymują miedzy 

sobą społeczne usankcjonowany związek seksualny, oraz z ich własnych lub adoptowanych dzie-

ci. N. Goodman podaje dwa typy takich podtypy rodzin nuklearnych. Pierwszy z nich to rodzina 

nuklearna określająca orientacje życiową. Druga to rodzina nuklearna zapewniająca prokreację. 

N. Goldman, Wstęp do socjologii, Poznań 2001, s.183.
11 Do takiego wymiaru potrzeb nawiązuje Arystoteles, który zauważa, że ludzie z natury 

stworzeni zostali do życia we dwoje. Jako dwie odmienne płci, nie mogące bez siebie istnieć. 

Por. Arystoteles, dz.cyt., s. 1252 b.
12 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1995, s. 336. Autor ten zwraca również 

uwagę na więzi rodzinne zarówno wieź małżeńską jak też rodzicielską. 
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pokolenia jednakże żyjące i zamieszku-
jące razem. Do tych zalicza się również 
dziadków, ciotki, wujków, kuzynki. Z 
rodzinami takimi najczęściej spotyka-
my się na wsi, czyli w gospodarstwach 
domowych. Obecnie przy szeroko zacho-
dzących zmianach i sytuacji wewnątrz 
migracyjnej również na wsi częściej 
spotykamy jednak małe rodziny. Jest to 
wynik uprzemysłowienia i rozwoju spo-
łecznego, dodajmy industrializacji.

Najbardziej jednak prostą definicję po-
daje J. Szczepański13, którego zdaniem 
rodzina jest to grupa osób połączona 
więzami małżeńskimi i rodzicielskimi.

 W definicji tej wyróżnimy dwa rodzaje 
więzi, dwa rodzaje układów – odniesień:
– mąż – żona
– rodzice – dzieci. 

Nie można jednak zatrzymać się za-
sadniczo na tych dwóch rodzajach więzi. 
Trzeba jeszcze wspomnieć o pokrewień-
stwie. Pokrewieństwo zaś to złożony 
system stosunków którym jednostki są 
ze sobą powiązane w ramach złożonej, 
wzajemnie sprzężonej i rozgałęzionej li-
nii14. Więcej, jest to sieć stosunków spo-
łecznych, których jedynym elementem 
jest rodzina. Pokrewieństwo to można 
opisać w dwóch liniach prostych: linii 

wstępnej i linii zstępnej, jak również 
wskazać linię boczną pokrewieństwa.  

Rodzina zatem od samego początku 
swojego istnienia należała do najbardziej 
podstawowych instytucji we wszystkich 
społeczeństwach. Nic dziwnego gdyż my, 
jako przedstawiciele homo sapiens jeste-
śmy i żyjemy w rodzinie tak zakorzenieni, 
iż przyjmujemy ją jako coś oczywistego. 
Rodzimy się w rodzinie, pierwszą socjali-
zację przyjmujemy w rodzinie, pierwsze 
dostosowanie się do życia w społeczeń-
stwie łączymy z rodziną, pierwszą też 
instytucjonalizację przeżywamy rów-
nież w rodzinie. Ponadto należy pamię-
tać, że użyteczność rodziny jako głównej 
agendy, instytucji edukacyjnej, żyjącej w 
społeczeństwie należy do ważnych za-
gadnień socjologii i dlatego też rodzina 
powinna być omawiana i rozpatrywana 
wieloaspektowo; zarówno w jej blaskach 
oraz formach dezintegracji. 

Zwrócił na to uwagę J. Paweł II, który 
w Adhortacji Apostolskiej Famiriaris Con-
sortio zapisał: „rodzina w czasach dzi-
siejszych znajduje się pod wpływem roz-
ległych, głębokich i szybkich przemian 
społecznych i kulturowych. Wiele ro dzin 
przeżywa ten stan rzeczy dochowując 
wier ności tym wartościom, które stano-

13 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972, s. 300; Por. W. Szewczyk, 

Rozumieć siebie i innych, Tarnów 2002, s. 239.
14  G. P. Murdock, Social Structure, New York 1949, s. 2. 
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wią fundament instytucji rodzinnej. In-
ne stanęły niepewne i zagu bione wobec 
swych zadań, a nawet niekiedy zwąt piły 
i niemal zatraciły świadomość ostatecz-
nego znaczenia i prawdy życia małżeń-
skiego i rodzin nego. Inne jeszcze, na sku-
tek doznawanych nie sprawiedliwości, 
napotykają na przeszkody w ko rzystaniu 
ze swoich podstawowych praw” (FC 1). Z 
tego też powodu tytuł niniejszego arty-
kułu pedagogika współczesnej rodziny 
u progu trzeciego tysiąclecia (blaski i 
cienie) wydaje się być zasadnym i współ-
cześnie pożądanym.

2. Blaski współczesnej Rodziny
Rodzina jako wspólnota osób jest naj-

mniejszą komórką społeczną, podstawo-
wą instytucją. Nie można jej ujmować 
wyłącznie w kategoriach indywidual-
nych, instrumentalnych, ignorując przy 
tym jej społeczne implikacje, stanowią-
ce fundament instytucji małżeństwa 
i rodziny. Stąd też ta grupa społeczna 
powinna być uznana nie tylko za spo-
łeczność podstawową ale i w pewnym 
sensie suwerenną.

Porządek społeczny jest czymś tak 
naturalnym i tak powszechnym, iż bez 
rodziny trudno byłoby sobie wyobrazić 
życie ludzkie. Zawsze była, będzie i tak 
pozostanie. Jak długo będą na ziemi isto-
ty ludzkie tak długo rodzina pozostanie 
podstawową i wyjątkową instytucją ży-
cia społecznego. W ten bowiem sposób 
realizuje się jej społeczna natura. Już Ary-
stoteles, myśliciel i uczony starożytności 
zauważył, iż rodzina jako istota społecz-
na potrzebuje wielorakich, bogatych tre-
ściowo i trwałych kontaktów z innymi 
osobami15. Stąd też o rodzinie mówi się 

jako o stosunku relacji pomiędzy męż-
czyzną a kobietą. Relacje te są swoistym 
tworzeniem więzi międzyosobowych, a 
konkretnie więzi rodzinnych, więzi mał-
żeńskich. Z tej to przyczyny odwołując 
się do tematu niniejszego artykułu nale-
żałoby spojrzeć na rodzinę w jej analizie 
religijno – socjologicznej. Zwłaszcza gdy 
zwrócimy uwagę na rodzinę w perspek-
tywie jej blasków, czyli pozytywnych 
cech jej ontycznego wymiaru.

Zgodnie z zamysłem Stwórcy rodzina 
została wezwana do świętości. Na mocy 
owego powołania, wezwania, domaga się 
od małżonków wypełnienia jej podstawo-
wych zobowiązań: do miłości, wierności i 
uczciwości. I chociaż wiara jest wewnętrz-
ną sprawą każdego człowieka, to jednak w 
rodzinie jest drogą wzajemnego uświęca-
nia się, dążenia do świętości. Właśnie włą-
czenie się małżonków w dzieło Stwórcy 
jest jednym z pierwszych blasków rodzi-
ny, który sytuuje ją w wymiarze ponad-
czasowym, w istocie zbawczym. 

Rodzina od samego początku istnienia 
jest wspólnotą życia i miłości jednostek 
dwóch płci. Wspólnota ta pierwszy za-
czyn otrzymuje wówczas, gdy małżon-
kowie na mocy sakramentu i przymierza 
z Bogiem tworzą wspólne miejsce za-
mieszkania. Jest szczególną wspólnotą, 
którą połączyły głębokie więzi między-
osobowej miłości. Nie jest zatem jedynie, 
zwykłym zbiorem jednostek ukierunko-
wanym tylko na wspólne zamieszkanie. 
Jej członkowie na co dzień żyją ze sobą 
we wzajemnym oddaniu, wzajemnym 
składaniu daru z siebie. W tym znacze-
niu rodzina urzeczywistnia się przez 
miłość, podobnie jak też „człowiek naj-
pełniej afirmuje siebie dając siebie”16. 

15 L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, Lublin 1994, s. 11-12.
16 J. Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 150.
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Nie jest zamkniętą w sobie wspólnotą, 
lecz otwartą na inne rodziny i na spo-
łeczeństwo, podejmującą swoje zadania 
społeczne na drodze do życia bardziej 
braterskiego.

Pozytywnym aspektem rodziny jest 
stworzenie wspólnoty rodzinnej – 
chrześcijańskiej, w której Kościół widzi 
wielkie dobro ludzkości, wartość, której 
broni i o której zawsze poucza. Zapewnia 
człowiekowi nie tylko opiekę i byt mate-
rialny, ale nadto cały proces wychowania 
i rozwoju. W tym rozumieniu rodzina 
jest „szkołą bogatszego człowieczeń-
stwa”17, pierwszym i uprzywilejowanym 
środowiskiem życia braterskiego, róż-
nych form miłości i solidarności18. 

Kolejnym blaskiem rodziny jest jej po-
winność do ochrony i pielęgnowania 
ludzkiego życia. Dlatego też człowiek, 
jako homo sapiens uważa życie za war-
tość najważniejszą, a cały porządek ak-
sjologiczny to systemem oparty na tej 
jednej podstawowej wartości. Z tej to 
przyczyny rodzi się kilka powodów, aby 
chronić życie. Pierwszym jest wiara, w 
to, że dawcą życia jest sam Bóg. Drugim, 
etyczny wymiar ludzkiego życia, które 
kształtuje się od początku jego zaistnie-
nia. Człowieka bowiem nie można trak-

tować instrumentalnie. W ten sposób 
małżonkowie są nie tylko przekaziciela-
mi życia, ale od samego początku pełnią 
rolę „służby życiu”19.

Fenomenem blasku rodziny jest po-
strzeganie jej jako szczególnej wartości 
w wymiarze społecznym. Z wielu badań 
przeprowadzonych przez socjologów i 
innych badaczy wynika, że wartość ro-
dziny plasuje się zawsze na najwyższym 
szczeblu drabiny hierarchicznej. Jest 
przecież najskuteczniejszym nośnikiem 
aksjologii człowieka potrzebnych do 
funkcjonowania społeczności ludzkiej 
a osiągnięcie szczęścia to podstawowy 
wymiar subiektywnych ocen każdego 
Polaka. W tym zakresie rodzina spełnia 
dwa podstawowe zadania: zrodzenia i 
wychowania dzieci.

Proces reprodukcji biologicznej w ro-
dzinie dla społecznych uwarunkowań 
zajmuje bardzo ważne miejsce. Z jednej 
strony jest naturalnym procesem wymia-
ny jednostek w społeczeństwie, z drugiej 
zaś posiada demograficzny kontekst. 
Nadto prokreacja zapewnia ciągłość bio-
logiczną społeczeństwa i jest podstawo-
wym, fundamentalnym elementem jed-
ności więzi małżeńskiej, umocnionej na 
bazie oczywistości małżeństwa.

17 Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym (52), Sobór Watykański II, 

Gaudium et spes, Wrocław 1986.
18  Jan Paweł II w Orędziu na Wielki Post w 1994 roku napisał, że rodzina jest „pierwszym  

i uprzywilejowanym środowiskiem wychowania, prak tyki życia braterskiego i różnorakich form 

miłości i solidarności. Życie w rodzinie uczy otwartości, życzliwości i szacunku wobec bliźniego, 

który powinien zawsze znaleźć w naszym sercu należne sobie miejsce” L̀ Osservatore Romano 

15:3(1994), s. 36.
19 W obecnym czasie coraz więcej mówi się o manipulacji prokreacyjnej. W tym kontekście 

najczęściej wskazuje się zapłodnienie in vitro. Należy jednak pamiętać, że wszystkie techniki, 

które są przyczyną oddzielania rodzicielstwa wskutek interwencji osoby z poza małżeństwem, 

jest nie tyle niedopuszczalne, co w istocie głęboko niegodziwe. Techniki te z natury naruszą 

prawo dziecka do urodzenia się z prawowitego ojca i prawowitej matki powiązanych więziami 

małżeńskimi.
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Również proces wychowania od same-
go początku ukierunkowany jest na naj-
ważniejsze pokłady etosu życia i postępo-
wania człowieka. W tym bowiem czasie 
kształtuje się integralny rozwój jednost-
ki ludzkiej zarówno w wymiarze psy-
chologicznym, socjologicznym jak i tak 
istotnym – wymiarze religijnym. Wła-
śnie rozwój religijności20 człowieka jest 
podstawowym odniesieniem do kształ-
towania się dojrzałości Jego do małżeń-
stwa, do stworzenia dobrej, racjonalnej i 
ugruntowanej w miłości rodziny.

W rodzinie – w ramach procesów so-
cjalizacyjnych i wychowawczych – są 
przekazywane wartości, normy i wzo-
ry zachowań moralnych. W ten sposób 
rodzina niejako pośredniczy między 
jednostką i społeczeństwem w zakresie 
przekazywania, percepcji i akceptacji 
treści kulturowych. Wśród przekazywa-
nych treści kulturowych są i takie, które 
w jakiś sposób definiują, co jest dobre, 
a co złe. Stąd też w strukturze i logice 
działania rodziny polskiej można szukać 
korzeni obserwowanych zja wisk w życiu 
całego społeczeństwa21.

Współczesna rodzina bardziej niż kie-
dykolwiek sama uczestniczy w procesie 
tworzenia warunków życia, sama też 
kształtuje wewnętrzny klimat i kieru-
nek jej rozwoju. Tym bardziej dla swoich 
członków jest wielką szansą rozwoju, ale 
też może być formą dezintegracji. Kiedy 
jest jednym a kiedy drugim? To pytanie 

racjonalizuje analizę rodziny i odsłania 
ją wobec współczesnych wyzwań. Blaski 
zawsze łączą i wznoszą ją ku świętości, 
bo przecież wymiar świętości w rodzi-
nie nie może być czymś obojętnym. Pe-
dagogika rodziny w jej blaskach powin-
na dokonywać się w wielu formach jej 
interpretacji. Tym bardziej, iż rodzi po-
zytywne implikacje pozwalające dobrze 
funkcjonować współczesnej rodzinie. 
Wydaje się zatem iż najlepszym określe-
niem rodziny w jej splendorze prawdy 
będzie wezwanie. Rodzino bądź sobą.

3. cienie współczesnej Rodziny
Często w życiu społecznym i etosie na-

szego postępowania słyszy się sformu-
łowania o treści „człowiek zagrożony w 
rodzinie”. Personalistyczna analiza czło-
wieka w tym wymiarze wydaje się być 
nieco paradoksalna, bowiem Stwórca 
powołał rodzinę w tym celu, by człowiek 
w niej i przez nią stawał się coraz bar-
dziej człowiekiem. Tymczasem już zwy-
kły obserwator życia społecznego będzie 
odnajdywał te przestrzenie w rodzinie, 
które implikują jej zagrożenia w różnych 
wymiarach trzeciego tysiąclecia. 

kiedy pojawiają się trudne sytuacje 
dla rodziny o znamionach zagrożeń? 
Najczęściej wówczas, gdy rodzina zbyt 
łatwo ulega bodźcom zewnętrznym, kie-
dy każdą nowość przyjmuje z zachwy-
tem, a jednocześnie zbyt łatwo pozbywa 
się wartości, norm i wzorów zachowań 

20 Rodzina jako instancja pośrednicząca w przekazywaniu wartości religijnych jest nie do 

zastąpienia, a wychowanie rodzinne w sferze moralnej ma pierwszorzędne i niezrównane zna-

czenie. Powinna stać ona w centrum wszyst kich spraw i działań, jest bowiem wartością o szcze-

gólnym znaczeniu. Przeka zywane wartości w rodzinie wiążą się z uwyraźnieniem, interpretacją 

i selekcją. Rozumienie bowiem przekazywanych wartości religijnych jest procesem tylko czysto 

poznawczym, jest procesem doświadczeń religijnych powiązanych z cała sferą przekonań religij-

nych. Dokonuje się to zaś w momencie komunikacji, dialogu miedzy dziećmi i rodzicami.
21  J. Mariański, Młodzież między tradycją i ponowoczesnoscią, Lublin 1995, s. 279.
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ugruntowanych przez wielowiekową 
tradycję. Nie zakorzenia swych człon-
ków w środowisku i tradycji kulturowej, 
kształtuje w nich postawę pasywną i 
adaptacyjną, łatwo przyjmuje wiele ne-
gatywnych zjawisk z tzw. kultury maso-
wej, a to wszystko nie sprzyja rozwojowi 
osoby ludzkiej22. Ponadto wciąż pojawia 
się coraz więcej laickich poglądów na 
temat człowieka. Również liberalizm 
etyczny ostatnich dziesięcioleci spo-
wodował załamanie się norm etyczno-
religijnych chroniących życie ludzkie. 
Proces ten przejawia się w wielu dziedzi-
nach życia, a między innymi w tym, że 
nowoczesne państwa zaczęły stopniowo 
wprowadzać ustawę dopuszczającą nisz-
czenie życia ludzkiego23.

Zagrożenia, z jakimi może spotkać 
się poszczególny człowiek w dzisiejszej 
rodzinie, mogą przybierać różne formy. 
Jedne z nich posiadają charakter uniwer-
salny, drugie zaś lokują się w określonej 
grupie społecznej. Najczęściej jednak, 
ogólnie cienie /zagrożenia/ polskiej ro-
dziny u początku nowego tysiąclecia są 
dwojakiego rodzaju:
A. Dezintegracja rodziny wynikiem dys-

funkcyjnych dla rodziny makrostruk-
tur (zagrożenia-cienie)

B. Zagrożenia – cienie wewnątrzsyste-
mowych (wewnątrzrodzinnych) pro-
blemów.

a. dezintegRacja Rodziny wynikiem 
dysfunkcyjnych dla Rodziny 
makRostRuktuR (zagRożenia-cienie)

Przed laty rodzina polska cechowała 
się głęboką więzią rodzinną, poszano-
waniem dla rodziców, ludzi starszych, 

pamięcią o przodkach. Była ostają trwa-
łości i wyrazem ciągłości. W tym znacze-
niu rodzina była nie tylko samą warto-
ścią ale przede wszystkim pielęgnowano 
w niej wartości podstawowe – uniwer-
salne, takie jak pracowitość, uczciwość, 
wierność miłość, patriotyzm. Dzisiaj te 
wartości zmieniły już swoje oczekiwa-
nia. zastąpił je konsumpcjonizm, prag-
matyzm, sekularyzacja, tolerancja czy 
wreszcie wyartykułowanie wolności 
osobistej, społecznej i politycznej. Ta 
rozbudowana sieć różnych wyspecjalizo-
wanych agend doprowadziła, iż rodzina 
straciła swój tradycyjny wszechstronny 
charakter. Zjawisko to podkreślał już 20 
lat temu P. Rybicki stwierdzając, iż ro-
dzina przestała być całością skupiającą 
swoich członków we wszystkich zasad-
niczych dziedzinach jej życia24.

Od kilku już lat,niepokojącym zjawi-
skiem dla współczesnej rodziny posia-
dającym znamiona cieni jest trwający 
proces migracji zagranicznej, której 
pierwszym wymiarem jest chęć podnie-
sienia statusu ekonomicznego rodziny. I 
chociaż migracja w swoich założeniach 
jest zjawiskiem nader pozytywnym, to 
jednak dla rodziny przyniosła nieko-
rzystne implikacje. Obecność ojca w do-
mu dla dziecka u progu jego dorastania 
jest czymś bardzo ważnym, a proces so-
cjalizacji domaga się integralnej rodziny. 
Brak ojca jest konsekwencją patologicz-
nych zachowań dzieci i młodzieży oraz 
rodzi syndrom „pustego miejsca”. Stąd 
tak wiele dzisiaj niedojrzałych emocjo-
nalnie, zagubionych dzieci i młodych 
ludzi. Proces ten w układach rodzinnych 
przyczynił się także do osłabienia wię-

22 L. Dyczewski, Rodzina...dz. cyt., s. 33.
23  Tamże, s. 33.
24 P. Rybicki, Więź społeczna i jej przemiany, Studia Socjologiczne 4 (1987), s. 12.
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zi małżeńskich, a dość często nawet do 
zniszczenia przymierza zawartego po-
między mężczyzną a kobietą. Okaleczo-
ne dzieci poczęły dramatycznie wołać. 
Gdzie jest tato? Żony zaś, obrały role ma-
tek samotnie wychowujących dzieci.

Również wśród młodych ludzi migra-
cja stała się chęcią wspólnego zamiesz-
kania w konkretnym domostwie bez 
jakichkolwiek zobowiązań, zarówno 
tych cywilnych jak również duchowych. 
Związki te noszą miano związków ko-
habitacyjnych25. Najczęściej występują 
w wielkich miastach, metropoliach a ce-
chuje ich liberalizm, anonimowość, brak 
oddziaływania nieformalnej kontroli. 
Kohabitacja, która była i nadal jest okre-
ślana pojęciem „konkubinat” przed laty 
byłą tematem wstydliwym. Obecnie ko-
habitacji nadaje się inne znaczenie. Ob-
serwuje się nie tylko częstsze pojawianie 
związków nieformalnych, ale milcząca 
zgodę na nie, o ile nie pełną akceptację.

wole związki, które uaktywniły się 
w ostatnim czasie w sposób szczególny 
są niekorzystnym asumptem dla przy-
szłych rodzin. Życie na tak zwaną próbę 
osłabiło ich pokłady intymności zale-
galizowanej przez Stwórcę jedynie dla 
etycznych uwarunkowań, a zachodzący 
w społeczeństwie globalnym proces se-
kularyzacji przesunął akcent w rodzi-
nie z tego co sacrum na to co profanum. 
Małżeństwo będące podstawą rodziny 
zostało pozbawione wymiaru sakramen-
talnego, wręcz odarte z sakramentu na 
rzecz zwykłego kontraktu albo też wol-

nego związku mieszkającego pod jed-
nym dachem. 

Do tej potrzeby dopasowano prawo-
dawstwo rodzinne, które dopuszcza roz-
wody nie tylko dla bardzo ważkich po-
wodów, ale i całkiem błahych. Niekiedy 
sformułowania prawne dotyczące możli-
wości rozwodu są tego rodzaju, że prak-
tycznie wszelkie problemy czy rodzinne 
trudności można do nich zaliczyć. Do-
brym tego przykładem jest w polskim 
prawodawstwie rozwodowym udziela-
nie rozwodu z powodu „niezgodności 
charakterów”. Określenie to jest tak da-
lece mało precyzyjne, że można pod nie 
podciągnąć wszelkie rodzinne problemy, 
nawet najbardziej błahe26. 

Zgodnie z ostatnimi statystykami na 
przestrzeni 10 lat ciągle wzrasta wskaź-
nik rozwodów. Według danych przedsta-
wionych przez Główny Urząd Statystycz-
ny w roku 2006 rozwiodło się około 72 
tysiące par małżeńskich, podczas gdy w 
roku 2005 było ich prawie 68 tysięcy. W 
roku 2006 – średnio – na 1000 istnieją-
cych małżeństw 8 zostało rozwiązanych 
na drodze sądowej, w roku 2004 niespeł-
na 5,4%. Z tego wynika, że w roku 2006 
współczynnik rozwodów wyniósł 1,9 
%. W miastach intensywność jest pra-
wie trzykrotnie wyższa niż na wsi. 

Wśród przyczyn rozwodów najczęściej 
wymienia się aspekty „pozytywne” i 
negatywne. Do subiektywnie pozytyw-
nych aspektów zalicza się:
– łatwość z jaką można otrzymać roz-

wód,

25 Kohabitacja (konkubinat) to związek dwóch osób podobny do małżeństwa, tyle że niefor-

malny – bez cywilnego bądź religijnego usankcjonowania związku. Mianem konkubinatu określa 

się zarówno pary mieszane – kobieta w takiej parze to konkubina, mężczyzna zaś to konkubent 

(nie konkubin). Można wyróżnić dwa typy związków kohabitacyjnych; związki kohabitacyjne 

trwałe i związki kohabitacyjne czasowe. Rodzaje ich są uwarunkowane legalizacją związku.
26 Por. J. Laskowski, Rozwody dzisiaj, Chrześcijanin w świecie 4(1993), s. 48.
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– dobre warunki ekonomiczne i łatwość 
zdobycia pracy,

– większa tolerancja wobec rozwiedzio-
nych, 

– zapotrzebowanie na tzw. „romantycz-
ną miłość”. 
Do negatywnych aspektów rozwodu 

należą:
– niezgodność charakterów,
– zdrada,
– alkohol,
– naganny stosunek do rodziny,
– problemy finansowe.

Kolejnym zagrożeniem, cieniem współ-
czesnej rodziny jest problem demogra-
ficznej konstalacji. Dziś nie modnym jak 
się wydaje w opinii powszechnej są ro-
dziny wielodzietne. Jak dawniej w syste-
mach preindustrialnych każde dodatkowe 
dziecko w rodzinie było dodatkową parą 
rak do pracy, tak dzisiaj jest coraz częściej 
niechcianym zobowiązaniem. Pierwszą 
przyczyną omawianego zjawiska jest ma-
terializm, drugą chęć wygodnego życia27. 

W tej sytuacji istnieje wielkie praw-
dopodobieństwo, że małżonkowie, by 

27 Również wśród wielu przyczyn należy zwrócić uwagę na to, że powstające instytucje, które 

podejmują się opieki starszymi jednostkami społeczeństwa wykluczają tym samym obawy o sta-

rość człowieka. Kiedyś rodzice starali sobie zapewnić starość przez kolejne dziecko, dzisiaj pro-

blem ten rozwiązują inne instytucje. To również może świadczyć o instrumentalizacji rodziny.

Liczba rozwodów w latach 1995-2006
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ograniczyć płodność, będą się uciekać do 
środków antykoncepcyjnych czy nawet 
aborcji. Oznacza to w pierwszym rzę-
dzie, że głoszone przez Kościół normy: 
nierozerwalności małżeństwa, zakazu 
przedmałżeńskiego współżycia seksu-
alnego, zakazu stosowania środków 
antykoncepcyj nych i przerywania ciąży, 
często w praktyce nie są przestrzegane28. 
Inna też jest ich ocena moralna29. I cho-
ciaż proces ten nie ma charakteru walki 
z religią, to dla rodziny w jej religijnej 
funkcji niesie znaczące zagrożenia.

Co więcej kwestionowane jest nierzad-
ko prawo Kościoła do ingerowania w te 
dziedziny życia. Należy z tego wynosić, 
iż „normy regulujące dotychczas sferę 
seksualną straciły w świadomości ludzi 
swoją moc obligującą, zostały zlibera-
lizowane i wyłączone z kanonu religij-
nych interpretacji”30.

Nie ulega wątpliwości, że kolejnym za-
grożeniem dla współczesnej rodziny jest 

poszerzająca się linia ubóstwa31. Człowiek, 
który permanentnie nie zaspakaja swoich 
podstawowych potrzeb czuje się poniżony, 
a jego godność osobista jest zagrożona32. 
Szczególnie problem ten odczuwają ojco-
wie, którzy czują się odpowiedzialni za 
utrzymanie rodziny. W 1990 roku liczba 
ludności osiągającej niskie dochody podwo-
iła się, a odsetek osób żyjących w rodzinach 
poniżej minimum socjal nego przekroczył 
30%. Według szacunków Instytutu Pracy i 
Spraw Socjalnych odsetek ten przekroczył 
40,0% w 1994 roku33. Według danych GUS, 
w 2000 roku ponad 50,0% ludności utrzy-
mywało się w gospodarstwach domowych, 
w których poziom wydatków był niższy od 
minimum socjalnego. Obecnie, chociaż za-
możność ludzi zmieniła się w różnych sek-
torach życia społecznego, to jednak nadal 
jest wiele rodzin żyjących poniżej granicy 
wystarczalności.

Upadek komunizmu i podjęta transfor-
macja systemowa spowodowały znaczą-

28 W. Majkowski, Wielkomiejska rodzina polska, Społeczeństwo polskie w procesie zmian  

U. Bejma red., Warszawa 2008, s.277.
29 Badania wśród rozwiedzionych potwier dziły to jednoznacznie. Na pytanie dotyczące mo-

ralnej oceny anty koncepcji padły następujące odpowiedzi: moralne tylko metody natu ralne – 

29%; moralne wszystkie oprócz aborcji – 42%; moralne wszystkie (łącznie z aborcją) – 11,1%; 

17,9% respondentów nie udzie liło na to pytanie odpowiedzi. Nawet gdyby przyjąć, że rozwie-

dzeni (do nich skierowano ankietę) stanowią specyficzną kategorię ludzi wierzących (ludzi we-

wnętrznie zranionych i nierzadko zbuntowanych), to uzyskane dane maj ą jasną wymowę: kato-

licka etyka seksualna jest często kwestionowana nawet przez samych katolików. W. Majkowski, 

Czynniki dezintegracji... dz. cyt., s. 101. Z badań wynikało również, że co czwarty respondent 

będący zdania, że wszystkie metody antykoncepcyjne są moralne, był współodpowiedzialny za 

przerwanie ciąży w swoim nieudanym małżeństwie
30 Por. J. Mariański, Industrializacja a postawy religijne, Socjologia religii, F. Adamski red., Kra-

ków 1983, s. 238.
31 Na temat ubóstwa, deprywacji społecznej można przeczytać. J. Młyński, Deprywacja spo-

łeczna integralną częścią pracy socjalnej, Praca socjalna 4 (2007), s.3-14.
32 L. Dyczewski, Teoretyczna i praktyczna rola kościoła katolickiego w walce z ubóstwem, 

Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, Warszawa 1996.
33 Polityka społeczna wobec ubóstwa. Ujecie porównawcze, S. Golinowska red.,Warszawa 

1996.
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ce pogorszenie się sytuacji ekonomicz-
nej statystycznej polskiej rodziny na 
wskutek pojawiającego się masowego 
zjawiska bezrobocia. Chociaż w momen-
cie wstąpienia Polski do Unii Europej-
skiej zmniejszyła się dość znacznie sto-
pa bezrobocia, to jednak nadal problem 
ten istnieje. Szczególnie zaś uaktywnia 
się wśród średniej generacji społeczeń-
stwa, która nie może znaleźć zatrud-
nienia. Przykładowo w roku 2004 stopa 
bezrobocia procentowo przedstawiała 
się następująco: w Polsce blisko 21,0%, 
w Małopolsce blisko 17,0% a w samym 
powiecie brzeskim 20,0%34.

Podobny problem występuje obecnie w 
kwestii mieszkań, które są za drogie na 
dzisiejsze oczekiwania rodziny i niedo-
stosowane do ich zarobków. Pozostaje je-
dynie możliwość emigracji zagranicznej 
na rzecz lepszych warunków egzysten-
cji. Nic jednak nie wskazuje na to, aby w 
przyszłości sytuacja mieszkaniowa dość 
znacznie się poprawiła. Wprawdzie ist-
nieją kredyty hipoteczne ale te z natury 
zarobku polskich rodzin nie wytrzymują 
presji miesięcznych wydatków. Sytuacja 
ta dla współczesnej rodziny, zwłaszcza 
młodej jest bardzo niepokojąca i zmu-
sza ich do zamieszkania we wspólnym 
domostwie z własnymi rodzicami bądź 
też opuszczenia własnego kraju w celu 
poszukiwania godziwych zasobów. Po-

nadto jest ona też niesprawiedliwa w po-
równaniu z odsetkiem nowobogackich, 
którzy podnieśli znacznie swój poziom 
ekonomiczny nie zawsze za cenę uczci-
wej pracy. To zróżnicowanie społeczne, 
rozwarstwienie wydaje się być niczym 
nieusprawiedliwione35.

Nie ulega wątpliwości, że bardzo du-
żym zagrożeniem, cieniem dla współ-
czesnej rodziny, wynikającym z ma-
krostrukturalnych uwarunkowań jest 
pornografia. Zasadniczo pornografia 
jest fenomenem społeczeństw rozwinię-
tych, w których dominuje kultura maso-
wa, ponieważ jej nosicielami są środki 
masowego przekazu. Zagrożenie jednak 
jakie niesie pornografia dla rodziny wy-
nika z faktu, że żerując na ludzkim in-
stynkcie seksualnym potęguje się go tak 
dalece, iż może stać się on w człowieku 
siłą, która wymyka się spod jego kontro-
li36. Wówczas pornografia zaciera gra-
nice między tym, co dozwolone i zaka-
zane w systemie praw i obowiązków, a 
proponuje jednowymiarową wizję czło-
wieka. Wreszcie wypacza relacje pomię-
dzy mężczyzną a kobietą, jest przyczyną 
psychicznym implikacji dzieci i młodzie-
ży i w konsekwencji wielkim zamętem 
miłości małżeńskiej.

Należy także zauważyć, że współcze-
sne rodziny słabną w pełnieniu funkcji 
socjali zującej lub też całkowicie ją lek-

34  Źródło: Opracowano na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku.
35  Por. J. Majkowski, Zagrożenia współczesnej rodziny, Rodzina polska u progu trzeciego 

tysiąclecia, W. Majkowski red., Warszawa 2003, s.21.
36 Por. J. Majkowski, Zagrożenia...dz. cyt., s. 18.
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ceważą. Dzisiaj socjalizację, wychowa-
nie w dużej mierze od rodziny przejmuje 
środowisko, rówieśnicy oraz środki ma-
sowego przekazu. Nawet szkoła, która 
z natury spełnia funkcję edukacji prze-
kazuje jedynie ogólną wiedzę. Tym bar-
dziej rodzina jest zobligowana do wy-
chowywania młodego społeczeństwa. 
Rodzice w tym procesie odgrywają fun-
damentalną rolę. Są bowiem nie tylko 
przekazicielami życia ludzkiego, ale nad-
to propagatorami i twórcami jego czło-
wieczeństwa.

Trudnym wydaje się wskazać wszyst-
kie cienie rodziny w jej makrostruk-
turalnym procesie. Należałoby jeszcze 
zwrócić uwagę na role przeciwnych ide-
ologii, do których zalicza się: radykalny 
feminizm, związki homoseksualne tzw. 
contra naturam, czy w kontekście sekt- 
new age posiadający szereg antyro-
dzinnych elementów.

B. zagRożenia – cienie 
wewnątRzsystemowych 
(wewnątRzRodzinnych) pRoBlemów

Współczesna rodzina nie jest pozba-
wiona również wewnętrznych zagro-
żeń, cieni wynikających z jej sytemu 
funkcjonowania. Mówi się wówczas o 
dysfunkcyjności rodziny. Do najważniej-
szych zagrożeń z tego tytułu należałoby 
zaliczyć: 
– brak odpowiedniego przygotowania 

do życia w małżeństwie, 

– nowomodny styl życia małżonków, 
– praca zawodowa kobiety – matki,
– brak spójności i racjonalizmu w miłości,
– wszelkie formy uzależnień,
– egoizm.

Nie ulega wątpliwości, iż wkroczenie 
na nową drogę życia poprzez zawarcie 
związku małżeńskiego i założenie rodzi-
ny to najważniejsze decyzje podejmo-
wane przez człowieka. Każdy bowiem z 
natury jest ukierunkowany na tą jedyną 
i podstawową grupę społeczną. I cho-
ciaż założenie dobrej i trwałej rodziny 
wymaga długiego okresu przygotowa-
nia, to jednak we współczesnym świecie 
jest coraz mniej wyrozumiałości w tej 
kwestii. Racjonalny sposób postrzegania 
małżeństwa jest bardzo zawężony, a po-
nadto zredukowany do podstawowych 
formalności, nie zaś do faktycznego in-
tegralnego przygotowania do małżeń-
stwa. J. Paweł II wyraźnie stwierdził 
”bardziej niż kiedykolwiek w naszych 
czasach konieczne jest przygotowanie 
młodych do małżeństwa i życia rodzin-
nego” (FC 66).

Od wielu już lat znane jest kontinuum 
przygotowania do małżeństwa, które 
składa się z trzech etapów: przygoto-
wanie dalsze, bliższe i bezpośrednie. 
Schematycznie proces ten można przed-
stawić w formie figury matematycznej, 
bowiem zarówno dalsze i bliższe przy-
gotowanie prowadzi do bezpośredniego 
zawarcia związku małżeńskiego. 
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przygotowanie dalsze swoim zasię-
giem obejmuje ekonomiczną niezależ-
ność, osiągnięcie dojrzałości zarówno 
społecznej, psychicznej jak też asymila-
cję minimum wiedzy z zakresu biologicz-
nych uwarunkowań człowieka. Jak wska-
zaliśmy już wyżej kryzys ekonomiczny 
utrudnia dzisiaj współczesnej rodzinie 
jej funkcjonowanie. Tylko nieliczni są 
ekonomicznie niezależni, posiadają wła-
sne mieszkanie i dobrą pracę zarobkową.

Dojrzałość społeczna domaga się od 
nupturientów pragnienia zawarcia mał-
żeństwa. Implikuje to internalizację 
dobrego sytemu wartości, jak również 
przyjęcie postaw zgodnych z wewnętrz-
na harmonijną egzystencji człowieka. 
Tymczasem coraz więcej jest par mał-
żeńskich, które w tym względzie są spo-
łecznie niedojrzali.

Ważnym wymiarem przygotowania do 
małżeństwa jest dojrzałość psychiczna 
nupturientów. Jest ona odpowiedzialna 
za nawiązywanie miedzy nimi pozytyw-
nych i trwałych relacji z innymi osobami. 
Świadczy również o ich uczuciowej sta-
bilności. Tymczasem coraz częściej wska-
zuje się na osobowości neurotyczne. Oso-
ba neurotyczna skoncentrowana jest na 
sobie,i choć pragnąca życzliwości i bycia 
kochaną, sama nie wytwarza predyspo-
zycji do wypełnienia tych cech. W rze-
czywistości jest chwiejna emocjonalnie, 
nie znosi krytyki często wpada w stany 
depresji i przygnębienia. Jej postawa jest 
prawie zawsze pretensjonalna37. Trudno 
w tym stanie utrzymać małżeństwo jako 
trwałą i harmonijną więź emocjonalną.

Podobnie obserwacje koduje się w odnie-
sieniu do edukacji biologicznej, która jest 

istotnym elementem przygotowania do 
małżeństwa, a brak jej wpływa na dezinte-
gracje rodziny. Chodzi o biologiczne pozna-
nie człowieka, jego dojrzewania, poczęcia, 
zrodzenia, odmienności płci czy wreszcie 
zaspokajania potrzeb seksualnych.

Również dość często efektem niepowo-
dzeń rodzinnych jest brak przygotowa-
nia bliższego do zawarcia małżeństwa. 
W tym wypadku zawraca się uwagę 
na poznanie partnera, wyznawanego 
przezeń systemu wartości. Istnieje po-
wszechna opinia, że w małżeństwie mi-
łość wszystko przetrzyma, przezwycię-
ży. Tymczasem potoczne obserwacje są 
zgoła odmienne. Pierwsza miłość szybko 
przemija, zwłaszcza gdy jest źle zrozu-
miana, a w miejsce jej rodzą się różne 
formy trudności współżycia interper-
sonalnego w rodzinie. Trudności te naj-
częściej są natury osobistych relacji ale 
również wynikają z różnicy wykształce-
nia, kanonu religii, charakteru... 

Wreszcie ostatni, trzeci rodzaj przy-
gotowania do małżeństwa zwany bez-
pośrednim jest konsekwencją dwóch 
pozostałych i właściwie możliwością 
załatwienia formalności. Ale i w tym 
czasie istnieje coraz więcej zagrożeń dla 
rodziny, tym bardziej gdy nupturienci 
zapominają o duchowym przygotowa-
niu, o ich świętości dalszego życia. 

Badania jednoznacznie wykazują, że 
potrójny wymiar przygotowania do mał-
żeństwa jest współcześnie niedoceniany i 
zagraża trwałości rodziny. Ponad 45% ba-
danych nie ma wizji swego małżeństwa 
i nawet nie przejawia potrzeby jej posia-
dania38. W tym kontekście nie budzi zdzi-
wienia fakt, że rozwiedzeni negatywnie 

37 Por. J. Laskowski, Trwałość wspólnoty małżeńskiej, Warszawa 1097, s. 175.
38  Por. M. Trawińska, Analiza wskaźników definicyjnych niektórych terminów dotyczących małżeń-

stwa i rodziny, Roczniki Nauk Społecznych 4(1976), s. 264.
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ocenili swoje przygotowanie do małżeń-
stwa: 50% respondentów uważało, że 
nie byli przygotowani; 68% uważało, że 
partner nie był przygotowany, a blisko 
47% było przekonanych, że obydwoje byli 
przygotowani do małżeństwa39.

nowoczesny styl życia i równoupraw-
nienie kobiet w dziedzinie pracy to ko-
lejne zagrożenie dla rodziny. Wolność 
osobista, równość wobec prawa, wielka 
tolerancja to zdobycze tak dalece uwa-
żane za naturalny porządek, iż wielu za-
pomina o istotnych zadaniach wynikają-
cych z ontologicznego wymiaru rodziny. 
Nowy styl życia domaga się jedynie jed-
nego potomka i to znacznie w później-
szym wieku, gdzieś około 30 roku życia. 
Ponadto kobieta niegdyś dyskryminowa-
na i pracująca jako wyłącznie gospodyni 
domowa, zajmująca się wychowaniem 
dzieci, dziś podejmuje pracę zarobko-
wą. Ta niezależność kobiety względem 
środków ekonomicznych dość często 

odbija się na rodzinie, szczególnie zaś w 
dziedzinie edukacji dziecka. Współcze-
sna kobieta nie ma czasu na zrodzenie 
i zajmowanie się potomstwem. Najczę-
ściej już trzylatki swój drugi dom, a czę-
sto pierwszy znajdują w żłobkach, czy 
przedszkolach.

Paradoksalnie jedno z największych 
zagrożeń współczesnej rodziny, ogólnie 
związane jest także z tym, że obecnie 
młodzi zawierają związek małżeński 
w przeświadczeniu, iż kierują się mo-
tywami głębokiej miłości. Tymczasem 
nierzadko zdarza się, że deklarowana 
„miłość” jest bardziej chwilowym za-
fascynowaniem się atrakcyjnym pod 
względem seksualnym partnerem, niż 
akceptacją drugiej osoby taką, jaka jest. 
Zawarty na bazie takiej „miłości” zwią-
zek nie jest w stanie przetrwać trudno-
ści, które niechybnie pojawią się w mał-
żeńskim życiu, po ustąpieniu pierwszej 
fascynacji współmałżonkiem40.

39  Zob. W. Majkowski, Czynniki dezintegracji...dz., cyt., s. 159.
40 Zob. W. Majkowski, Wielkomiejska...dz.cyt.,288-289. Małżeńska miłość ma swój wymiar 

seksualny, który odgrywa ogromnie ważną rolę w życiu małżonków. Nieudane pożycie seksual ne  

w małżeństwie prawie zawsze obniża jakość małżeńskiego życia. Małżeńska miłość jednak nie 

może być zredukowana do wymiaru seksualnego. Będąc integralną częścią małżeńskiej miłości, jej 

seksu alny poziom nie stanowi gwarancji przetrwania związku. Miłość zasa dzająca się jedynie na 

sferze zmysłowej, jest z natury nietrwała, po nieważ małżonkowie wcześniej czy później na pewno 

spotkają bardziej atrakcyjną pod względem seksualnym osobę. Kusząca alter natywa może okazać 

się tak silna, że bazująca na miłości seksualnej małżeńska więź nie wytrzyma próby czasu.

Skala przygotowanych do życia w małżeństwie
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egoizm jest kolejną formą cieni współ-
czesnego małżeństwa. Postawa taka 
zaprzecza semantyce słowa „miłość” 
i ukierunkowana jest jedynie na moje 
-ego. W małżeństwie zaś, w rodzinie kie-
runek relacji jest obustronny „Ja – Ty, Ty 
– Ja”. Każda inna forma relacji jest nie-
poprawna i nie do przyjęcia. Jednakże 
w rodzinach dość często panuje egoizm, 
brak szacunku dla drugiego człowieka, 
nieumiejętność przewidywania skutków 
swoich działań41, brak współpracy, w 
imię zasady „radź sobie sam”.

Niebotycznym zagrożeniem dla pol-
skiej rodziny jest od wieków istnieją-
cy problem alkoholu oraz inne formy 
uzależnień. Zgodnie ze statystykami 
prawie 26,0% rozwodów w Polsce uwa-
runkowane jest alkoholizmem42. Nie 
ulega wątpliwości, iż dezintegracja ro-
dziny mająca swoje źródło w alkoholu 
statystycznie jest nie do zweryfikowa-
nia, tym bardziej, gdy zwrócimy uwagę 
na te rodziny, które w jakiś tam sposób 
radzą sobie z tym problemem, jednakże 
za cenę emocjonalnych skutków dzieci. 
Czy rodziny te odnoszą sukces? Trudno 
zgodzić się z taką tezą, chociaż przez 
mało krytycznego obserwatora rodziny 
te mogą być postrzegane pozytywnie.

Warto jeszcze w kontekście zagrożeń 
współczesnej rodziny zwrócić uwagę na 
problem przemocy w rodzinie. Przemoc 
ta posiada dwa kierunki. Pierwszy z nich 
ukierunkowany jest na kobietę, drugi 
zaś na dzieci. Z badań wynika, że prawie 
13,0% dzieci przyznaje się do takiej sytu-
acji w domu rodzinnym43. Prawie co 15 

sekund jakieś dziecko, kobieta, czy ktoś 
inny w domu jest pod presja przemocy. 
Zwykły obserwator życia społecznego 
również zauważa, iż coraz częściej tego 
typu sytuacje są wynikiem interwencji 
policji. Szczególnie w wielkomiejskich 
środowiskach. Można tylko przypusz-
czać jeszcze ile aktów rodzinnej przemo-
cy nie jest denuncjowanych44.

Jednym z ostatnich problemów dezin-
tegracji rodziny jest dzisiaj zagadnienie, 
którego nie można zweryfikować, staty-
stycznie przedstawić jest brak wierności 
małżeńskiej. Przyczyn jest kilka. Pierw-
szą z nich to anonimowość, długoletnia 
znajomość ludzi w pracy, zbyt bliska 
przestrzeń miedzy nimi, brak poczucia 
dystansu, wreszcie wciąż usprawiedli-
wiany kontekst moralny. Wprawdzie 
prawdą jest, że życie moralne człowieka 
nie jest monolitem bez pęknięć ale też 
zachowanie takie nie jest jednoznacz-
nym przyzwoleniem na zdradę. Również 
migracja zarobkowa jest czułym nośni-
kiem zdrad, bowiem alienacja, której do-
świadczają małżonkowie i poczucie osa-
motnienia często przeradza się w nowe 
związki, czy nawet wzajemne zależno-
ści. Ponadto zdrady małżeńskie w rela-
cjach międzyludzkich są tematem tabu i 
posiadają społeczne przyzwolenie. Nale-
ży pamiętać, że niewierność małżeńska 
zawsze była czynnikiem dezintegracji 
rodziny, nawet jeśli posiadała znamiona 
ukrytych czynów. 

Ukazane cienie współczesnej rodziny 
korespondują z tymi o których już przed 
laty pisał J. Paweł II. Dokonując analizy ro-

41 Por. M. Kuciarska-Ciesielska, G. Marciniak, J. Paradysz, Rozpad małżeństwa w Polsce, przy-

czyny i skutki, Warszawa 1993, s. 271.
42 Zob. W. Majkowski, Czynniki dezintegracji...dz., cyt., s. 131.
43 Raport o sytuacji polskich rodzin, Warszawa 1998, s. 139.
44 A.Filas, Domowe piekło, Wprost 43(2000), s30.
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dziny w dobie obecnej wskazywał na ne-
gatywne jej aspekty do których zaliczał:
– degradację niektórych podstawowych 

wartości,
– przyjmowanie sakramentu małżeń-

stwa bez wiary,
– brak dobrych wzajemnych odniesień 

w rodzinie,
– brak autorytetu rodziców,
– stale wzrastająca liczba rozwodów,
– plagę przerywania ciąży,
– problem sterylizacji,
– mentalność przeciw poczęciu,
– tworzenie luźnych związków,
– cywilne kontrakty, 
– odrzucanie norm moralnych45.

4. podsumowanie
Przytoczona analiza współczesnej ro-

dziny pod względem oceny blasków i 
cieni jest dowodem jak wiele jeszcze w 
tej dziedzinie jest do zrobienia. Rodzina 
nadal pozostaje pod wpływem ideologii 
antyrodzinnych i można ją zaklasyfiko-
wać do „rodziny ryzyka współczesne-
go świata”. Wciąż pozostaje szarpana, 
rozdzierana nie tylko od wewnątrz jej 
sytemu działania ale również przez ze-
wnętrzne czynniki. Ponadto problem 
dezintegracji rodziny zawsze będzie 
uzależniony od przebiegu przemian spo-
łeczno – kulturowych oraz indywidual-
nych postaw jednostek. 

Nie ulega wątpliwości, że współcze-
sna rodzina cieszy się wielkim uzna-
niem wśród wielu zjawisk społecznych, 
szczególnie uznaniem Kościoła, który 
zawsze dbał o dobry rozwój rodziny. Jest 
również wiele rodzin współpracujących 
z Kościołem. W tym wymiarze można 
mówić o blaskach współczesnej rodzi-
ny, która jest źródłem miłości, służby, 

wspólnoty i ochrony poczętego dziecka. 
Jest nastawiana pro futuro na pro live.

Należy jednak pamiętać, ze prawdzi-
wie szczęśliwa rodzina nie tworzy się w 
sposób automatyczny wraz z zawarciem 
małżeństwa i reprodukcji biologicznej 
dzieci. Rodzina jak się wydaje pozostając 
pod wpływem wielu czynników jest zde-
terminowana codziennym życiem, co-
dziennych wysiłkiem na rzecz wzajemnej 
służby i odkrywania siebie nawzajem. 
Bez dobrej świadomości rodziców, którzy 
zobligowali się do ważnego i trudnego 
zadania oraz wypełnienia względem za-
mysłu Boga powołania, nawet bardzo ko-
chający się rodzice mogą pewnego dnia 
dość do przekonania i odkrycia, że już 
ich więcej dzieli niż łączy. W tym znacze-
niu znamienne są słowa J. Pawła II: „ jest 
rzeczą nieodzowną i nagląca, aby każdy 
człowiek dobrej woli zaangażował się w 
sprawę ratowania i popierania wartości 
i potrzeb rodziny” (FC, 86).

 Współczesny świat potrzebuje zdro-
wych moralnie i pełnych integralnie ro-
dzin. Tymczasem chociaż rodzina żyje 
wewnętrznym dynamizmem to jednak 
można za uważyć niepokojące oznaki głę-
bokiego jej kryzysu moralnych zasad kie-
rujących życiem i relacjami międzyludz-
kimi. Relatywizacja ideałów, wartości i 
norm moralnych, a nawet ich brak, utrata 
sensu życia, spadek szacunku dla życia, 
obojętność wobec osób starszych i wiele 
innych niepokojących sytuacji, to tylko 
niektóre, trudne zagadnienia rodziny.

Współczesna rodzina musi odzyskać 
swoje należne jej miejsce w strukturach 
społeczeństwa. Tylko koherentna i dłu-
gofalowa polityka oraz zaangażowanie 
się na rzecz rodziny może zmniejszyć jej 
dezintegracyjny charakter. Czy jednak 

45  J. Paweł II, Familiaris consortio, Wrocław 2000.
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rodzina polska jest w stanie spełniać 
swoją misję w nowoczesnym społeczeń-
stwie, gdzie fenomenem jest liberalizm, 
pluralizm i globalizacja? Czy wciąż po-
zostanie naturalnym środowiskiem, w 
którym jednostka wzrasta i rozwija się 
oraz doświadcza bezspornych i trwałych 
wartości? Czy rodzina sprosta cywilizacji 
przyszłości? Wobec tych pytań nie można 
przejść obojętnie, jedynie zawołać: Rodzi-
no obudź się, zachowaj swoją tożsamość, 
bądź zaczynem lepszego jutra!!!

pedagogy of contempoRaRy 
family at the tuRn of the thiRd 
millennium (family joys and 
pRoBlems)

The topic of contemporary family is 
an important social issue. It is not sur-
prising since the family is both primary 
and the first socializing institution. It is 
also a specific signum temporis of the be-
ginning of the third millennium. Undo-
ubtedly, due to the process of industria-
lization, the family faced new challenges 
and problems which are difficult to 
solve. Thus more and more researchers 
and scientists make an attempt to ana-
lyze the topic of the family taking into 
consideration its different theoretical-
methodological aspects.

 The present article is an attempt to 
uncover the family and marriage in its 
subject meaning. On the one hand it calls 
into attention family’s joys which mean 
advantages, on the other it indicates its 
destructive character through referring 
to the disadvantages. Its destructiveness 
is presented in a twofold way: as a result 
of either dysfunctional for the family 
macrostructures or problems within the 
system (family itself ).

The pedagogy of contemporary family 
in the social reality should pay attention 
to where the changes in the family are he-
ading for and how to help the challenges. 
That is why the conclusion of the article 
contains clues and the role of the admi-
nistrative authority, which is responsi-
ble for the forming of today’s family in 
the conditions of its changes, pursuant 
to John Paul II’s words: „it is inevitable 
and urgent for each good-willed man to 
engage into helping and supporting the 
values and needs of the family” (FC, 86)
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