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Streszczenie 

 

Płeć odgrywa w życiu rodzinnym istotną rolą. Prowadzone w ostatnich czasach badania, w 

których analizowano kategorię płci oraz podważano jej znaczenie, zrodziły wymóg 

przyjrzenia się – zbudowanej na jej fundamentach – rodzinie. Zagadnienie to stanowi obecnie 

przedmiot badań wielu przedstawicieli gender studies, które składają się na jej swoistą koncepcję. 

Celem rozprawy było nie tylko ukazanie genderowej wizji rodziny, ale także zanalizowanie jej 

zasadności z perspektywy personalizmu chrześcijańskiego. Badania oparto na metodzie 

anlityczno-syntetycznej oraz logice sylogizmu. Personalizm chrześcijański stanowi w 

niniejszej pracy przesłankę większą, na której tle zanalizowana została genderowa koncepcja 

życia rodzinnego (przesłanka mniejsza). 

Pierwszy rozdział dysertacji ma charakter wprowadzający, a jego celem jest ukazanie 

fundamentów genderowej wizji rodziny. Przedstawiono w nim społeczny kontekst w jakim 

kształtuje się owa koncepcja, a który określa się mianem ponowoczesności. Następnie 

ukazano rozwój myśli genderowej oraz jej charakterystykę. Genderowa wizja rodziny, 

niewątpliwie odnosi się także do spostrzeżeń, jakie badacze gender studies kierują w stronę 

obecnie funkcjonującej rodziny, dlatego też zostały one przedstawione w tej części pracy. 

Celem drugiego rozdziału rozprawy było przedstawienie genderowej koncepcji 

rodziny. Zanalizowano tu propozycje badaczy gender odnośnie związku, na którego 

fundamencie ma powstawać rodzina, by następnie przejść do problematyki rodzicielstwa i 

wychowania dzieci w ujęciu gender studies. Zagadnienia te niewątpliwie wiążą się z tematyką 

pracy zawodowej, dlatego także ta kwestia stanowi przedmiot obecnych tutaj analiz. 

Rozdział trzeci przedstawia małżeńsko-rodzinne relacje z perspektywy personalizmu 

chrześcijańskiego. Z racji, że są one tworzone przez osobę ludzką, analizie poddano jej 

integralną budowę, jak i relacyjną naturę. Następnie przedstawiono trud, jaki – od grzechu 

pierwszych rodziców – wpisuje się w budowę międzyosobowej miłości i wynikające z niego 

konsekwencje. W ramach prowadzonych analiz ukazano także komunijny charakter życia 

małżeńsko-rodzinnego, który niesie ze sobą określone wymagania względem małżonków, jak 

i ich potomstwa. 



W rozdziale czwartym zanalizowano podstawowe założenia genderowej koncepcji 

rodziny z perspektywy personalizmu chrześcijańskiego. Zestawienie to opiera się na – 

charakterystycznej dla personalizmu chrześcijańskiego – kategorii dobra. Najpierw została 

ona odniesiona do występujących między małżonkami relacji, które ukazano z perspektywy 

przedstawicieli obydwu przesłanek. Następnie opisany został dobry, a więc odpowiedzialny, 

charakter rodzicielstwa i wpisujące się weń założenia. Zwieńczeniem owych analiz było 

ukazanie społecznej wartości rodziny. 

Przeprowadzone badania wykazały, że genderowa wizja rodziny pozostaje w 

sprzeczności z założeniami personalizmu chrześcijańskiego, a w konsekwencji, jest 

nieadekwatna dla osoby ludzkiej. Próby wcielania jej w życie społeczne, stanowią zagrożenie 

dla człowieka, tworzonej przez niego rodziny, jak i dla całego społeczeństwa. Można więc 

postrzegać ją w kategoriach swego rodzaju wyzwania, z którym musi zmierzyć się żyjący w 

obecnych czasach człowiek. 

 

 


