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WPROWADZENIE

Konteksty rodziny to drugi, po Wielowymiarowym obrazie rodziny, numer „Pań-
stwa i Społeczeństwa” w całości poświęcony problematyce rodziny oraz waż-
nym kwestiom jej funkcjonowania. Tym razem poruszona problematyka wybiega 
znacznie poza kontekst społeczny omawianych tu spraw. Stąd celowy wydał się 
zabieg wyraźnego wyodrębnienia dwóch części niniejszego tomu – kontekstu 
społeczno-prawnego oraz kontekstu kulturowego. Ten drugi, kulturowy, to przede 
wszystkim próba zwrócenia uwagi na istotny dla omawianej problematyki, choć 
często pomijany w tego typu publikacjach, obraz rodziny i pełnionych w niej ról, 
głównie przez kobiety, przedstawiany w literaturze i fi lmie.

Tom otwiera artykuł Marty Majorek poświęcony społecznym, ekonomicz-
nym i medialnym reperkusjom wdrażania rządowego programu „Rodzina na 
swoim”. Autorka, posiłkując się opracowaniami książkowymi, artykułami na-
ukowymi, raportami, analizami, zasobami sieciowymi, a także artykułami pra-
sowymi, próbuje dokonać ewaluacji programu, który wbrew społecznym ocze-
kiwaniom nie poprawił niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych Polaków. 
Autorka zauważa, że przyszłość polskiego mieszkalnictwa pozostaje wysoce 
nieprzewidywalna i nie należy się spodziewać, że w niedługim czasie nastąpią 
w tym zakresie rewolucyjne i przełomowe przemiany. Nie jest to optymistyczna 
konstatacja.
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Z kolei o tak ważnym problemie, jak przemoc wobec partnerki w związ-
kach intymnych w percepcji kobiet w różnym wieku, pisze Anna Cygan, bogato 
ilustrując swoje tezy wypowiedziami badanych przez siebie kobiet. Rozważania 
dotyczące kryzysu rodziny kończy artykuł ks. Jana Śledzianowskiego poświęco-
ny temu zjawisku w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do rodaków. Najpeł-
niej myśl autora dotyczącą kryzysu rodziny ilustrują słowa papieża „Przyszłość 
świata idzie przez rodzinę”. Jeśli tak, to rodzina w kryzysie bez wątpienia ma 
wpływ na jakość przyszłego świata – nie najlepszą jego jakość. Kolejny artykuł 
w tej części tomu to opracowanie Anny Kasten dotyczące konstrukcji pojęcia 
„matki, która wychowuje sama” w niemieckim ustawodawstwie. Mimo że pro-
blematyka omawiana przez autorkę w głównej mierze dotyczy sytuacji prawnej 
samotnych matek w Niemczech, to jednak ze względu na zawarte w artyku-
le treści, ma również wymiar uniwersalny, choćby poprzez zwrócenie uwagi 
na fakt, iż matka, która „wychowuje sama” jest fenomenem życia rodzinnego, 
który nie ogranicza się tylko do współczesności i nie jest również wytworem 
państwa opiekuńczego, a ponadto określenie („matka, która wychowuje sama”) 
jest pochodną sposobu pojmowania rodziny jako obszaru przymusowej hete-
roseksualności. Tę część tomu kończy niezwykle interesujący artykuł Bernar-
da Szatkowskiego na temat instrumentów wsparcia rodziny w Polsce i Stanach 
Zjednoczonych.

Drugą część tomu rozpoczyna artykuł Marty Bolińskiej, która – z dużą 
dozą empatii – analizuje Poczwarkę Doroty Terakowskiej, wyznaczając przy 
tym także granice „nowych norm i światów pisarskich”. Kolejny tekst – Jaku-
ba Kościółka – dotyczy transformacji współczesnej rodziny egipskiej w kon-
tekście modelu rodziny przedstawionego na kartach Opowieści starego Kairu 
Nadżiba Mahfuza. Według autora, powieść ta, choć wydana w 1956 r., stanowi 
wciąż dogodną płaszczyznę, na której można obserwować zmiany we współcze-
snej rodzinie egipskiej. Omawiając problem autor posługuje się metodą analizy 
genderowej, pomimo tego że, jak zauważa, przedstawicielki kultur Trzeciego 
Świata, twierdzą często, iż zarówno dyskurs feministyczny podporządkowany 
był wzorcowi narzuconemu przez „białą, heteroseksualną matkę reprezentują-
cą społeczeństwo zachodnie”, jak i sama kategoria gender zbudowana została 
w oparciu o taką właśnie perspektywę. Jednak autor uważa ją za dogodną me-
todę analizy postawionego przez siebie problemu badawczego. Autorka kolej-
nego artykułu, Anna Pekaniec, kreśli szkic historyczny na temat autobiografi i 
w rodzinie i rodzinie w autobiografi i. To niezwykle interesujące opracowanie 
powstało w oparciu o zrekonstruowany przez autorkę obraz rodziny wyłania-
jący się z polskich, kobiecych autobiografi i, dzienników, pamiętników i wspo-
mnień, a także korespondencji takich pisarek i poetek, jak Eliza Orzeszkowa, 
Maria Konopnicka, Narcyza Żmichowska czy Maryla Wolska. O obrazie ro-
dziny dysfunkcyjnej we współczesnym kinie polskim pisze z kolei Małgorzata 
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Załucka, która kończy swój artykuł niezwykle ważnym stwierdzeniem, że kino, 
które uwrażliwia i skłania do refl eksji, może pomóc widzowi w przeanalizowa-
niu sytuacji swojej własnej rodziny. Może też pomóc w zareagowaniu zanim 
funkcjonowanie rodziny będzie już poważnie zaburzone. Jak stwierdza autorka: 
„Obraz fi lmowych rodzin mógłby zostać uznany za lustrzane odbicie niektórych 
Polaków – nawet jeśli jest to obraz z krzywego zwierciadła”.

Tom kończą artykuły Barbary Bibik i Małgorzaty Kaczmarskiej. Autorka 
pierwszego – Barbara Bibik – porównała greckie tragedie z ich uwspółcześnio-
nymi, scenicznymi adaptacjami, by na koniec rozważań stwierdzić, że wrażliwi 
i czuli na sprawy społeczne twórcy z powodzeniem mogą wykorzystywać po-
nadczasowe wartości antycznych tragedii, szczególnie jeśli dotyczą problema-
tyki rodziny. Z kolei Małgorzata Kaczmarska podjęła próbę nakreślenia obrazu 
kobiety w polskiej sztuce ostatnich dwudziestu lat. Na wybranych przykładach 
pokazała, w jakim kontekście w tym okresie w twórczości plastycznej pojawiał 
się temat współczesnej kobiety. Swoje rozważania kończy stwierdzeniem, że 
w twórczości kobiet-plastyczek istnienie mężczyzny jest wyraziste, ale zdefi -
niowane poprzez jego brak – dominującą nieobecność „tu i teraz” w konkretnej 
sytuacji będącej tematem dzieła sztuki, choć mężczyzna odgrywa w niej pewną 
rolę. W momencie jednak zakładania rodziny ujawnia się słabość kobiety, która 
ponownie przyjmuje dawno wytyczone jej role i, jak twierdzi autorka, taka wła-
śnie rzeczywistość przekładać się może również na wypowiedzi artystów.

Mam nadzieję, że prezentowany tom spotka się z życzliwym przyjęciem 
Czytelników, którzy pragnęliby swoją wiedzę o rodzinie i jej problemach posze-
rzyć o inne niż społeczne, konteksty.

Zapraszam do lektury.


