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Współczesna kultura i modelowane jej wartościami przeobrażenia społeczne swymi głębokimi konsekwencjami sięgają rozmaitych
postaci życia społecznego: od form organizacji życia gospodarczego
poprzez nowe kształty instytucji politycznych aż do najbardziej fundamentalnych kategorii struktur społecznych, za jakie uznaje się typy
życia rodziny. Jej dominujące, albo jak się często określa mainstreamowe nurty zorientowane są na akcentowanie pluralizmu norm i wartości, strukturalnego indywidualizmu, segmentacji życia społecznego oraz delegitymizacji historycznie ukształtowanych instytucji życia
społecznego. Wymienione tu nurty przemian kulturowych znajdują
swoje zwierciadlane odbicie w przemianach funkcji i zadań rodziny.
Rodzina zarówno w polskim, jak i europejskim kontekście kulturowym postrzegana jest poprzez pryzmat radykalnych przeobrażeń jej
postaci i pełnionych funkcji wobec swoich członków i wobec makrospołeczeństwa zarazem. Kryzys w rodzinie, który w jakimś sensie zawsze towarzyszył tej małej komórce wielkiego społeczeństwa doświadczającego rozmaitych gospodarczych, kulturowych, politycznych czy
przyrodniczych „zawirowań”, przekształca się w kryzys rodziny jako
uprzywilejowanej i niezbędnej grupy pierwotnej, która znajduje preferowane i legitymizowane w kulturze postacie alternatywne.
Jakkolwiek by opisywać przemiany społeczeństwa i przemiany rodziny, nie można pominąć faktu ich struktur pokoleniowych i relacji międzygeneracyjnych. Społeczeństwa budowane były bowiem na
względnie trwałych oraz odtwarzalnych strukturach relacji międzypokoleniowych, co sprzyjało konstruowaniu się szerszych wspólnot
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kulturowych: regionalnych czy narodowych. Znakomicie procesy te
ukazała przed laty w swoim studium poświęconym tożsamości kulturowej Margaret Mead, wyodrębniając trzy typy kultur: postfiguratywną, kofiguratywną i prefiguratywną. Współczesne społeczeństwa
europejskie wyraźniej zdają się akcentować role jednostek uwolnionych od rodzinnych więzi i międzypokoleniowych relacji.
Jest socjologicznie niezwykle interesującym pytanie o to, co dzieje
się z więzami międzypokoleniowymi w rodzinie i w kulturze, jakim
przeobrażeniom podlegają, jakie są konsekwencje procesów przeobrażeń więzi międzypokoleniowych w rodzinie i w kulturze dla życia społecznego jednostek i szerszych zbiorowości oraz dla procesów
tożsamości kulturowej. Takie właśnie zagadnienia postawiono przed
autorami tekstów zebranych w tej książce. Jest ona równocześnie fragmentem realizacji szerszego projektu międzynarodowych badań socjologicznych, we wstępnej fazie polsko-słowackich, skupionych wokół
rekonstrukcji współczesnych kulturowych wzorów regulujących więzi
międzypokoleniowe w rodzinie i w wybranych typach społeczności.

