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Recenzowana praca jest poświęcona jednemu z najważniejszych problemów 
społecznych, jakie znalazły się w centrum współczesnych badań naukowych, 
a mianowicie rodzinie. Rodzina jest podstawową sferą życia każdego człowieka. 
w literaturze naukowej problematyka rodziny była już wielokrotnie podejmowa-
na, ale wiele ważnych zagadnień nie zostało dostatecznie omówionych i wyja-
śnionych. Nauka o rodzinie jest bowiem nauką interdyscyplinarną, która łączy ze 
sobą problematykę psychologiczną, socjologiczną, antropologiczną, biologicz-
ną, medyczną, prawną, pedagogiczną, tworząc zarazem własny aparat pojęciowy 
i metodologię badawczą. Praca Teresy Olearczyk ukazuje i naświetla kwestie, 
które do tej pory nie były omawiane w naukach o rodzinie, jak na przykład ojco-
stwo rozproszone czy ojcostwo bezdomne.

Autorka stawia też ważne tezy, które następnie stara się udowodnić. Jedną 
z ważnych konstatacji niniejszej pracy jest twierdzenie, że świat w którym żyje 
współczesna rodzina jest środowiskiem niesłychanie burzliwym, dynamicznym, 
turbulentnym, w znacznym stopniu zagrożony wyzwaniami płynącymi z pono-
woczesności. Swój negatywny stosunek do ideałów postnowoczesność autorka 
opiera także na jego krytyce przeprowadzonej przez Piotra Sztompkę, który za-
rzuca tej formacji cywilizacyjnej trzy negatywne cechy: cynizm, manipulację 
i obojętność. Według autorki propagowana przez ponowoczesność wolność od 
wszystkiego, stanowi jednocześnie źródło zniewolenia, szczególnie groźne dla 
rodziny.
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Nie do końca można się zgodzić z tak negatywnym stosunkiem do pono-
woczesności. Wybitny znawca tej problematyki, Zygmunt Bauman, przedstawił 
wiele negatywnych aspektów postmodermizmu i również za największą jego 
wadę uznał, że w imię fałszywie rozumianej wolności jednostki mogą zapominać 
o najsłabszych (zaznaczył jednocześnie, że praktyka ta jest całkowicie nieskutecz-
na, gdyż paradoksalnie w procesie tzw. restryfi kacji społecznej jednostki ograni-
czają swoją wolność izolując się od innych), to jednak zauważał także pozytyw-
ną stronę ponowoczesności, jako całkowite odrzucenie tego typu logiki, która 
kiedyś wiodła np. do ludobójstwa. Tak zwane wielkie narracje, jak komunizm 
czy faszyzm, nigdy nie mogłyby się zmieścić w formule postmodernizmu, który 
preferuje raczej rozwiązania cząstkowe, dotyczące konkretnych, jednostkowych 
problemów (pisali na ten temat także Richard Rorty czy Jean-François Lyotard). 
Żyjemy raczej, jak pisał Ulbrecht Beck, w społeczeństwie ryzyka, w którym zna-
czenie tradycji, obyczaju i rytuału, ulega wyraźnemu osłabieniu i w którym jed-
nostki na nowo będą musiały zdefi niować swoje wzajemne relacje i zachowania, 
co oczywiście wiąże się z ryzykiem, z zagrożeniami, ale też i z szansami. Istot-
nie, osłabienie roli tradycji stanowi pewnego rodzaju zagrożenie (czy raczej wy-
zwanie) dla współczesnej rodziny, która w tradycji i obyczajowości jest mocno 
osadzona, ale rodzina wyjdzie z tego kryzysu zwycięsko, choćby dlatego, że jest 
osadzona mocno w biologii homo sapiens, nie tylko w samej kulturze.

Z pewnością jednak Teresa Olearczyk ma rację pisząc, że współczesne 
przemiany społeczno-obyczajowe dotknęły współczesną rodzinę, która w tej sy-
tuacji boryka się z poważnymi trudnościami i w dużym stopniu potrzebuje po-
mocy i wsparcia. Warto dodać, że autorka napisała te książkę nie tylko w oparciu 
o rozległą wiedzę naukową, ale także na podstawie wieloletniej praktyki pracy 
z rodziną.

Już w samym tytule pracy autorka nawiązała do ważnej kwestii paradyg-
matu, w ramach którego opisana została rodzina. Przez paradygmat rozumie au-
torka zbiór ogólnych i ostatecznych przesłanek w wyjaśnianiu jakiegoś obszaru 
rzeczywistości, przyjęty w społeczności uczonych, a następnie upowszechniony 
jako wzór myślenia przez użytkowników nauki. Przedstawiła tradycyjne para-
dygmaty naukowego opisu rodziny, a jednocześnie starała się wskazać cechy 
wyłaniającego się nowego paradygmatu. Co więcej, recenzowana pozycja wnosi 
znaczący wkład do tworzenia takiego nowego paradygmatu.

Publikacja składa się z rozdziałów teoretycznych oraz rozdziałów prezen-
tujących badania empiryczne autorki. w rozdziale pierwszym, „Kulturowo-histo-
ryczne uwarunkowania przemian w rodzinie”, autorka zaprezentowała klasyczne 
teorie rodziny w ujęciu psychologicznym i socjologicznym. Omówiła cztery naj-
ważniejsze sposoby defi nicji rodziny: strukturalny, funkcjonalny, inkluzyjny i uni-
wersalny, jak również cztery najważniejsze jej funkcje: prokreacyjną, afi liacyjną 
(funkcję „miłości”), wychowawczo-socjalizacyjną oraz ekonomiczną. Wnikliwie 
opisała kondycję rodziny w ponowoczesnym świecie, w szczególności prezentu-
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jąc jej sytuację w dobie globalizacji, a także zaprezentowała alternatywne formy 
rodziny, jakie pojawiły się w współczesnych czasach. Solidnie udokumentowa-
ną częścią tego rozdziału jest fragment poświęcony zmianie struktury rodziny 
w Polsce, oparty na wnikliwej analizie statystyczno-demografi cznej. Przedsta-
wiła także typologię współczesnej rodziny, charakteryzując kolejno rodzinę 
pełną, niepełną (monoparentalną), zrekonstruowaną, patchworkową, zastępczą, 
rodzinny dom dziecka oraz rodzinę nieformalną. Szczególnie ciekawy i ważny 
jest podrozdział „Rodzina w cywilizacji przedmiotów”, w którym pokazała, jak 
nadmierny konsumpcjonizm działa destruktywnie na współczesną rodzinę.

Rozdział drugi, pod znamiennym tytułem „Mozaikowość małżeństwa 
i rodzin”, zawiera rys historyczny instytucji małżeństwa. Autorka przedstawiła 
w nim charakterystykę instytucji małżeństwa w starożytności, średniowieczu, po 
soborze trydenckim oraz po rewolucji francuskiej, a następnie przedstawiła zarys 
kondycji instytucji małżeństwa w XXI w., który cechuje pojawienie się różnorod-
nych form życia rodzinnego (małe rodziny nuklearne, rodziny rozbite, rodziny 
monoparentalne i powtórne małżeństwa). Odniosła się także do kwestii sakralne-
go wymiaru małżeństwa. Następnie przedstawiła najważniejsze wybrane teorie 
doboru małżeństwa, prezentując kolejno: teorię atrakcyjności społecznej, teorię 
psychologicznego uwarunkowania doboru, a zwłaszcza teorię potrzeb, teorię dy-
sonansu poznawczego, teorię atrakcji, teorię wymiany oraz teorię wyrównywania 
postaw emocjonalnych. w zakresie teorii socjologicznych doboru małżeństwa, 
autorka szczególną uwagę przywiązała do teorii endogamii społecznej. Podkre-
śliła jednak wyraźnie, że sama endogamia nie jest automatycznym wyznaczni-
kiem szczęścia w związku. w rodzinach współczesnych coraz częściej można 
zaobserwować zjawisko małżeństw mieszanych, a egzogamia otwiera możliwość 
integracji różnych tradycji i obyczajów, co może wzbogacić związek małżeński.

Rozdział trzeci, „Wychowanie w rodzinie”, koncentruje się na problema-
tyce wychowawczych funkcji rodziny w kontekście współczesnych zmian. Tere-
sa Olearczyk traktuje przede wszystkim wychowanie jako zjawisko społeczne, co 
oznacza, że występuje w zbiorowości społecznej i jest funkcją życia społecznego. 
Tak rozumiane wychowanie cechuje zatem złożoność, intencjonalność, interak-
cyjność, relatywność i długotrwałość. Autorka podkreśla, że nawet w najtrudniej-
szych czasach, zaborów, wojen i okupacji, rodzina polska zasadniczo właściwie 
pełniła swoje wychowawcze funkcje. Autorka przedstawiła proces wychowania 
w rodzinie na tle wybranych najważniejszych teorii wychowania: teorii behawio-
rystycznej w wersji skrajnej (Watson), teorii behawiorystycznej w wersji umiar-
kowanej (Dollard, Miller, Bandura), teorii humanistycznej (Maslow, Rogers, Pe-
arls), koncepcji psychospołecznej (Adler, Fromm, Horney, Sullivan).

Przyznać należy, że dobór tych teorii oraz ich wykorzystanie zostało do-
konane właściwie, aczkolwiek Pearlsa zalicza się raczej do innej tradycji – do 
szkoły Gestalt, która jednak we współczesnej formie jest bliska podejściu huma-
nistycznemu.
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Autorka przedstawiła także poglądy na wychowanie współczesnych wy-
bitnych polskich pedagogów i fi lozofów, takich jak Lech Witkowski, Mieczysław 
Łobocki, Kazimierz Sośnicki, Wincenty Okoń, Bogusław Milerski i Bogusław 
Śliwerski. Dokonała zarazem typologii sytemu wychowawczego rodziny na 
wychowanie autokratyczne, demokratyczne, liberalne, okazjonalne i niekonse-
kwentne. Podkreśliła także złożoność sytuacji wychowawczych i przeprowadziła 
analizę związków przyczynowo-skutkowych, mających wpływ na realny kształt 
życia rodzinnego.

W rozdziale czwartym („Nowe rodzicielstwo XXI wieku – macierzyń-
stwo”) przedstawiony został fenomen macierzyństwa z całą wielością jego 
współczesnych znaczeń. Autorka omówiła więc po kolei macierzyństwo samot-
ne, zastępcze, adopcyjne, transgraniczne i bezdomne. Zostały też obszernie za-
prezentowane uwarunkowania prawne i aspekty etyczne macierzyństwa zastęp-
czego i adopcyjnego.

Za szczególnie nowatorskie, oparte na własnej praktyce i doświadczeniu 
oraz na bazie nowych zjawisk zachodzących w rodzinie współczesnej, należy 
uznać omówienie macierzyństwa samotnego, transgranicznego (czyli inaczej – 
transnarodowego, które istnieje „na odległość” pomiędzy rodzicem mieszkają-
cym w Polsce i pracującym za granicą) oraz macierzyństwa bezdomnego, które 
charakteryzuje grupę samotnych matek zamieszkujących domy samotnej matki 
lub przytuliska.

W kolejnym rozdziale, „Nowe rodzicielstwo XXI wieku – ojcostwo”, au-
torka opisała zjawisko ojcostwa, również z różnorodnością jego współczesnych 
znaczeń. Zaprezentowała przede wszystkim najważniejsze defi nicje ojcostwa, 
opisała najważniejsze teorie naukowe, jak również podstawowe psychologiczne, 
socjologiczne i prawne aspekty ojcostwa. Szczególnie mocno podkreśliła nie-
zwykle ważny wpływ ojca na kształtowanie się tożsamości płciowej dziecka, 
zarówno w przypadku syna, jak i córki. Autorka przedstawiła modele męskości 
i ojcostwa, poczynając od tradycyjnego modelu ojca aż po współczesny, nowy 
model ojcostwa. w szczególności w oryginalny, kreatywny sposób odniosła się 
do współczesnego kryzysu, zarówno męskości, jak i ojcostwa. Przedstawiła tak-
że interesującą typologię ojcostwa. Autorka omówiła kolejno typy ojców nie-
letnich, ojców niesprawujących opieki nad dzieckiem, ojców samotnych, ojców 
aktywnych, ojców nieznanych, ojców nieobecnych oraz ojców niezdolnych do 
kontaktu emocjonalnego z dzieckiem. Następnie opisała termin „rodzicielstwa 
rozproszonego”, który sama wprowadziła i jest jej autorskim wkładem do nauk 
o rodzinie. Zjawisko ojcostwa rozproszonego występuje, według autorki, wtedy, 
gdy ojciec z różnych przyczyn ma dzieci w rozproszeniu, a nie w jednej rodzinie, 
przez co ma ograniczony wpływ na ich rozwój (lub też wcale nie ma z nimi kon-
taktu). Autorka opisuje także zjawisko ojcostwa bezdomnego, a więc ojców bez-
domnych, często alkoholików lub byłych więźniów albo po prostu osób skrajnie 
życiowo nieporadnych. Na końcu rozdziału przedstawiła najważniejsze postulaty 
pedagogiczne w edukacji ojców.
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W zakończeniu teoretycznej części pracy autorka podkreśliła przede 
wszystkim „wychowawczą wielkość rodziny”. Rodzina w najlepszy sposób za-
pewnia bowiem prawidłowy emocjonalny rozwój dzieci, socjalizuje je, chroni 
przed niedostosowaniem społecznym, kształtuje postawy moralne i ideowe, za-
pewnia poczucie bezpieczeństwa i więzi. w końcowych wnioskach autorka pod-
kreśliła, że zmieniają się struktura i funkcje rodziny, która coraz częściej dzieli 
zadania z wieloma instytucjami, że w sytuacji ojcostwa rozproszonego rodziny 
mają często poważne problemy w relacjach, że w zrekonstruowanych małżeń-
stwach dzieci z różnych związków mają często trudności w przystosowaniu się 
do nowej sytuacji, że ojcostwo dawcy anonimowego, choć pozostawia trwałe śla-
dy genetyczne, nie daje możliwości ojcu oddziaływania na dziecko, i że w świe-
cie, w którym dominuje niepewność (wspomniane wcześniej „społeczeństwo ry-
zyka), tylko stabilna rodzina pozostaje podstawą ładu i bezpieczeństwa.

W części empirycznej pracy autorka przedstawiła metodologię badań wła-
snych, cele i problematykę tych badań, metody i sposób prowadzenia badań, 
techniki i narzędzia badawcze, scharakteryzowała grupę badawczą oraz opisała 
organizację i przebieg badań. Szczególnie istotne jest przedstawienie społeczno-
demografi cznych aspektów osób badanych (ich wykształcenie, sytuację ekono-
miczną, stan cywilny, dzietność, stosunek do wiary i znaczenie domu rodzinne-
go) oraz badane postawy respondentów wobec małżeństwa i rodzicielstwa.

Podsumowując, monografi a Teresy Olearczyk jest istotnym wkładem do 
dziedziny nauk o rodzinie.


