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ABSTRACT 

The article is devoted to theoretical study of the issue of transformation in the context 
of family intimacy socio-cultural transformation of the European family, ranging from the 
traditional family through the modern one to postmodern. Reconstruction of the three models 
of the family, specific to different types of societies and cultures, provides a convenient 
platform to show transformations taking place in the sphere of family relations, both marriage 
and parenting in the long term. Analyzing the phenomenon of family intimacy it was 
assumed that: 1) it is a product of culture and society that created it, 2) undergoes a similar 
transformation as they are, 3) there is a similarity between adult intimacy and intimacy of 
parent-child, 3) there is a similarity between adult intimacy and intimacy of parent-child, 4) 
the intimacy of a family creates its specific educational culture. 
The characteristics of the various models of the family draw attention to the conditions, 
objectives and status of intimacy in the analyzed periods, as well as the meaning and 
importance attached to the values that constituted the intimacy and constitute it in the twenty-
first century. The impact of adult intimacy on the relationship parents-children and family 
upbringing culture has been shown with particular attention to the dangers inherent in the 
postmodern family, and their impact on the socialization of the child in the family. 
The article is an attempt to present the scope and specifics of change of marital intimacy and 
parental one, and above all seeking to answer the question whether the twenty-first century 
European family certainly found it in the mutual relations of its members. 
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Rodzina w poszukiwaniu intymności. 
Na przykładzie zmian mpdelu rodziny 
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STRESZCZENIE 

Artykuł jest teoretycznym studium poświęconym zagadnieniu przemian intymności 
rodzinnej w kontekście przeobrażeń społeczno-kulturowych rodziny europejskiej, począwszy 
od rodziny tradycyjnej poprzez rodzinę nowoczesną aż do ponowoczesnej. Rekonstrukcja 
tych trzech modeli rodziny, charakterystycznych dla odmiennych typów społeczeństw i 
kultur stanowi dogodną płaszczyznę ukazania przeobrażeń zachodzących w sferze relacji 
rodzinnych, zarówno małżeńskich, jak i rodzicielskich w dłuższej perspektywie czasowej. 
Analizując zjawisko intymności rodzinnej założono, iż: 1) jest ona wytworem kultury i 
społeczeństwa, które ją stworzyło, 2) ulega podobnym przeobrażeniom jak one, 3) istnieje 
podobieństwo między intymnością dorosłych a intymnością rodzice-dzieci, 4) intymność 
rodzinna tworzy określoną kulturą wychowawczą rodziny. W charakterystykach 
poszczególnych modeli rodziny, zwrócono uwagę na uwarunkowania, cele i status 
intymności w analizowanych okresach, jak również sens i znaczenie nadawane wartościom, 
które ją konstytuowały i konstytuują w XXI wieku. Ukazano także wpływ intymności 
dorosłych na stosunki rodzice-dzieci i kulturę wychowawczą rodziny. Starano się również 
pokazać zagrożenia i walory poszczególnych modeli rodziny w dziedzinie przemian 
intymności ze szczególnym uwzględnieniem niebezpieczeństw tkwiących w rodzinie 
ponowoczesnej oraz ich wpływu na socjalizację dziecka w rodzinie. Artykuł jest próbą 
przedstawienia zakresu i specyfiki przemian intymności małżeńskiej i rodzicielskiej, a nade 
wszystko poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czy rodzina europejska XXI wieku na 
pewno ją odnalazła we wzajemnych relacjach swoich członków. 
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