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KULTURA OBYCZAJOWO-OBRZ^DOWA W RODZINIE 
JAKO ELEMENT EDUKACJI SPOLECZNEJ

Висвітлено роль обрядово-ритуальної культури в сім "і у  процесі 
соціальної освіти людини; встановлено, що обрядово-ритуальна культура у  
сім "і сприяє здійсненню її соціальних та виховних функцій, формуванню 
позитивних суспільних відносин, вчить поваги і терпимості до інших людей, 
зміцнює емоційні зв ’язки та стосунки між поколіннями; доведено, що зміна 
зовнішніх умов життя сучасної сім "і, ЇХ функцій, структури та соціальних 
ролей, впливає на поступове зникнення усталених традицій, обрядів, 
ритуалів і звичаїв, а їх місце займають поширювані ЗМІ зразки культури, 
що нерідко походять з дуже далеких, чужих польській обрядовій культурі.

Ключові слова: обрядово-ритуальна культура, традиції, звичаї, 
обряди, соціальні відносини, сім 'я, соціалізація, соціальне утворення, сімейні 
цінності, соціальна група.

The article highlights the role o f  the ceremonial and ritual culture o f  the 
family in the process o f  human social education. It is established that ceremonial 
and ritual culture o f  the family contributes to the implementation o f  its social and 
educational functions, formation ofpositive social relations. It fosters respect and 
tolerance to other people, and strengthens emotional connections and relations 
between generations. It was found out that the family does not only adopt, 
implement and cultivate the general social customs, which characterize certain 
culture o f  a nation, but also promotes the creation o f  its own, known and accepted 
one only in this family. It is proved that the change in the external conditions o f  
the modern family life, its functions, structure and social roles affects the gradual 
disappearance o f  established traditions, rituals and customs. Their place is 
occupied by distributed media o f  cultural samples, which often come from very 
distant, alien Polish ritual culture. The necessity o f  preservation and development 
o f the ceremonial and ritual culture o f  the family by transferring its values and 
elements to future generations has been substantiated.

Key words: ceremonial and ritual culture, traditions, customs, rites, social 
relations, family, socialization, social formation, family values, social group.

Kultura obyczaj o wo-obrz^do wa, rozumiana jako specyficzny system 
postaw і zachowan ludzkich o charakterze symbolicznym, stanowi od dtuzszego 
juz czasu interdyscyplinamy przedmiot badan. Rozwazania te dotyczg najcz^sciej 
samej istoty obyczajow і obrz^dow, ich struktury, rol і fimkcji spolecznych jakie 
peinig oraz psychologicznych і socjologicznych mechanizmow warunkujgcych 
ich funkcjonowanie. Szczegolne miejsce w tak rozumianej kulturze obyczajowo-
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obrz^dowej zajmuje rodzina. Jako wyodr^bniona, zintegrowana, cz^sciowo 
zamkni^ta i wzgl^dnie izolowana grupa spoleczna, spelnia ona w tej sferze 
kultury dwojakg funkcj?. Z jednej strony bowiem przyjmuje, urzeczywistnia i 
kultywuje obyczaje ogölnospoleczne, charakterystyczne dla szeroko rozumianej 
kultury danego narodu, a z drugiej przyczynia si<? do wytworzenia wlasnej «mini 
obyczaj o wo sei», znanej i przyj^tej tylko w danej rodzinie i decydujgcej o jej 
odr^bnosci. Rodzina, przyczynia si<? wi<?c nie tylko do trwania obyczajöw i 
tradycji, lecz takze do ich wzbogacania o nowe elementy. Decyduje zatem, w 
znacznej mierze o kontynuacji i rozwoju kultury obyczaj o wo-obrz^dowej, ktörej 
trwanie i rozwöj mozliwe jest dzi^ki mi^dzypokoleniowej transmisji pewnychjej 
wartosci i elementöw.

Przed przystgpieniem do dalszych rozwazan, nalezy poswi<?cic nieco uwagi 
podstawowym poj<?ciom opisujgcym zjawiska, charakterystyczne dla kultury 
obyczajowo-obrz^dowej. Terminy, takie jak: obyczaj, zwyczaj, obrz^d, swi<?to, 
tradycja itp., traktowane sg w j?zyku potocznym jako okreslenia bliskie sobie 
znaczeniowo i nierzadko uzywane zamiennie. W literaturze przedmiotu ich 
kontekst znaczeniowy takze nie zostal jeszcze jednoznacznie i precyzyjnie 
okreslony, tym bardziej, iz jest to problematyka reprezentowana przez rözne 
dyscypliny naukowe, röznigce si<? od siebie znacznie uzywanym aparatem 
poj<?ciowym.

Obyczaj wznaczeniu slownikowym, rozumiany jest jako: «...powszechnie 
przyj^ty, umowny, najcz^sciej utwierdzony tradycja sposöb posRpowania w 
danych okolicznosciach, wlasciwy pewnej grupie ludzi, charakterystyczny dla 
danego terenu, okresu itp.» [9, s. 434]. Jest to wi<?c, forma zachowania 
powszechnie przyj^ta w danej zbiorowosci spolecznej, poparta uznang w niej 
tradycjg. Obyczaje, stanowi^ce jeden z systemöw normatywnych skladajgcych si<? 
na calosc kontroli spolecznej, regulujg szeroki zakres spraw spolecznych 
donioslych dla calej grupy i pozostajgcych poza sferg obowigzywania prawa, 
moralnosci, religii. Naruszenie obyczaju powoduje bowiem negatywng reakcj? 
ze strony grupy [4, s. 331].

Obyczaj utozsamiany jest niekiedy ze zwyczajem, lecz rözni si<? od niego 
swoim normatywnym charakterem. Zwyczaj, jest wi<?c takze ustalong i 
znormalizowang kulturowo, formg zachowania si<? w okreslonych sytuacjach, ale 
w przeciwiehstwie do obyczaju nie musi byc az tak trwaly, moze miec Charakter 
przejsciowej mody. Poniewaz jego przestrzeganie uwarunkowane jest jedynie 
poglgdami o slusznosci danego post<?powania rozpowszechnionymi w konkretnej 
grupie spolecznej, nie jest on zwigzany z negatywnymi sankcjami formalnymi, 
lecz jego nieprzestrzeganie moze powodowac sankcje o charakterze 
nieformalnym (np. krytyk?, spoleczne izolowanie, wysmiewanie, pozbawianie 
przywilejöw w grupie itp.). Niektöre zwyczaje wraz z uplywem czasu zanikajg, 
inne przeksztalcajg si<? w obyczaje (chronione formalng sankcje), wchodzg w 
zakres moralnosci a nawet prawa. Obyczaj jest wi<?c wyselekcjonowanym 
zwyczajem, zachowaniem wymaganym, ktörego nieprzestrzeganie wywoluje
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dezaprobat? irniych czlonköw spolecznosci, nagan? albo kar$. Z tego wynika, ze 
obyczaj dotyczy wazniejszych niz zwyczaj wartosci, ktöre grupa ludzi przedklada 
nad inne [1, s. 11]. Przestrzeganie obyczajöw nie jest sprawg indywidualng, gdyz 
obyczaj ma sankcj? przymusu moralnego, ktörego jednostka nie moze 
zlekcewazyc bez szkody dla siebie [8, s. 96-97]. Zaröwno zwyczaje jak i obyczaje 
mogg wyst<?powac samoistnie lub tez w scislym powigzaniu z innymi kategoriami 
kultury, takimi jak: obrz^dy, swi<?ta i zabawy.

W rozumieniu potocznym poj<?cie obrz^du utozsamiane bywa niekiedy z 
czynnosciami liturgicznymi i praktykami religijnymi. Literatura socjologiczna 
ujmuje jednak zjawisko obrz^dowosci nieco szerzej, jako pewien zespöl 
czynnosci, praktyk i rytualöw, przej<?tych tradycyjnie z dziedzictwa kulturowego 
oraz nowopowstalych, ktöre towarzyszg uroczystosciom zbiorowym o 
charakterze religijnym lub swieckim [2, s. 140]. Zdaniem L. Pelki: «Obrz^dy sg 
to zespoly czynnosci i dzialan symbolicznych realizowanych wedlug trybu 
ustalonego przez tradycj?, obyczaj lub prawo a stanowigcych zarazem 
calosciowg, zewn^trzng opraw? wszelkiego rodzaju waznych wydarzen i sytuacji 
wyst^pujgcych tak w zyciu publicznym, jak tez prywatnym» [7, s. 28].

Analiza definicji sformulowanych przez röznych autoröw, pozwala na 
ukazanie pewnych istotnych cech wyrözniajgcych czynnosci o charakterze 
obrz^dowym. Nalezy do nich: 1) symboliczny Charakter obrz^döw; 2) realizacja 
wedlug pewnych, scisle okreslonych przez zwyczaje lub przepisy formalne 
schematöw; 3) wyst<?powanie w okresach zycia lub momentach waznych dla 
danej zbiorowosci spolecznej (rodziny, gromady, wsi, miasta, kosciola, panstwa, 
narodu i in.); 4) spelnianie ich przez osoby ciesz^ce si<? autorytetem w danej 
zbiorowosci; 5) wzgl^dna trwalosc, mala podatnosc na wszelkie zmiany i 
modyfikacje.

Z obrz^dem wigze si<? scisle inna kategoria kulturowa, tj. poj<?cie swi<?ta, 
rozumiane najcz^sciej jako dzien lub kilka dni wolnych od pracy, obchodzonych 
uroczyscie z uwagi na jakies szczegölne wydarzenie historyczne, religijne lub 
panstwowe. Jak podkresla K. Zygulski «swi<?to zawsze organizuje si<? woköl 
okreslonej wartosci, dobra wyrazonego jedynie za pomoc^ symboli, czasem za 
pomocg gry czy mitu, lecz bynajmniej z nimi nie identycznego. (...) Swi^to i 
swi<?towanie sg takze rodzajem zbiorowego dzialania. Aby powstaly one i trwaly, 
grupa swi^tujgca musi miec wspölne wartosci, zwykle stanowigce cz$sc systemu» 
[12, s. 56-57].

Obchodzenie swigt w okreslonym czasie oraz zwigzane z nimi zwyczaje, 
obyczaje i obrz^dy przekazywane poprzez tradycj?, staje si<? z czasem 
specyficznym stereotypem spolecznym, decydujgcym jednak o specyfice danej 
spolecznosci czy nawet malej grupy spolecznej (np. rodziny).

Tradycja, polega wi<?c na przekazywaniu z pokolenia na pokolenie 
obyczajöw, zwyczajöw, poglgdöw, wierzen, pewnych standardöw zachowania 
si<?, celöw zyciowych i innych niematerialnych wartosci kulturowych. Spuscizna 
ta dotyczy jednak jedynie tych wartosci, do ktörych dana grupa spoleczna jest
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szczegolnie emocjonalnie przywigzana [10, s. 11; 5, s. 57-70]. Trwanie i rozwoj 
kultury obyczajowo-obrz?dowej mozliwe jest jedynie dzi?ki transmisji 
mi?dzypokoleniowej pewnych jej wartosci i elementow. Decydujgcg rol? w tym 
przekazie odgrywa niewgtpliwie rodzina, jako pierwotna grupa spoleczna 
petnigca funkcje socjalizacyjne. Rownoczesnie procesy polegajgce na asymilacji 
i akomodacji elementow tej kultury, umozliwiajg rodzinie stworzenie 
niepowtarzalnego klimatu, swoistego stylu zycia oraz decydujg o charakterze 
wi?zi Igczgcych t? malg grup? z szerszg spolecznoscig lokalng i kultury calego 
narodu.

Rodzina, jako specyficzna wspolnota spoleczna zaspokaja szereg istotnych 
potrzeb psychospolecznych wszystkich, wchodzgcych wjej sklad osob. Realizacji 
tej, jakze istotnej funkcji sprzyjajg pewne elementy kultury obyczajowo- 
obrz?dowej, przyjmujgce form? specyficznych zwyczajow, obrz?dow czy 
tradycji rodzinnych.

Ich znaczenie mozna ujgc nast?pujgco:
• Integrujg one grup? spoleczna, jakg jest rodzina, wokol okreslonych 

wartosci i symboli, przyczyniajgc si? tym samym do propagowania pewnego 
systemu wartosci i upowszechniania zasad sluzgcych jego realizacji w praktyce. 
Jak pisal S. Czamowski: «W obr?bie kazdej wspolnoty grajg one [symbole 
kultury] wydatng rol? pozytywng -  sg znakami, wokol ktorych konsoliduje si? 
swiadomosc zbiorowa, jako wokol rzeczy idealnych i materialnych, zawsze 
konkretnie przedstawionych, ktore stajg si? wartosciami naczelnymi» [3, s. 150]. 
Dlatego tez, rozwijanie kultury obyczajowo obrz?dowej w rodzinie sprzyja 
wydatnie realizacji jej funkcji socjalizujgcej i wychowawczej.

• Umacniajg poczucie wi?zi z innymi grupami spolecznymi o szerszym 
zasi?gu, tj. ze spolecznoscig lokalng (wsi, miasteczka, dzielnicy duzego miasta), 
regionem, grupg wyznaniowg, calym narodem. Dzi?ki kultywowanym obrz?dom, 
zwyczajom, rytualom rodzina staje si? cz?scig szerszej struktury spolecznej. W 
swiadomosci jej czlonkow ksztaltuje si? poczucie przynaleznosci do okreslonej, 
wielkiej grupy kulturowej.

• Zaspokajajg psychospoleczne, emocjonalne i estetyczne potrzeby osob 
tworzgcych rodzin?. Dzi?ki zwyczajom rodzinnym kazdy jej czlonek moze 
poczuc si? osobg wazng, akceptowang, dostrzegang a jego sukcesy i osiggni?cia 
stajg si? sprawg calej rodziny. Pewne zwyczaje i obrz?dy stanowig wi?c 
instrument spolecznej afirmacji jednostki w rodzinie.

• Pozwalajg stworzyc niepowtarzalny, specyficzny dla kazdej rodziny 
klimat spoleczny, dzi?ki ktoremu stanowi ona zupelnie wyjgtkowg grup? 
spoleczna, z ktorg jednostka utozsamia si? niekiedy nawet przez wiele lat po jej 
opuszczeniu.

• Wplywajg na ksztahowanie si? postaw prospolecznych, uczg wzajemnego 
szacunku, tolerancji, wzmacniajg wi?zi emocjonalne i mi?dzypokoleniowe. 
Dzi?ki nim mlodziez poznaje i intemalizuje zarowno tradycyjne jak i no we, 
standardy zachowan oraz wzory rol spolecznych.
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Rozbudowane formy tradycyjnej obrz^dowosci rodzinnej wi^z^ si<? jednak 
röwnoczesnie z pewnymi niebezpieczenstwami. Wszelkie zwyczaje odpowiadac 
muszg aktualnym warunkom spolecznym i opierac si$ na autentycznie cenionych 
wartosciach oraz odczuwanych potrzebach, w przeciwnym wypadku trac^ 
bowiem swöj sens przeksztalcaj^c si<? w nie nie znacz^ce, teatralne ceremonialy, 
utrudniaj^ce funkcjonowanie w rodzinie i zdecydowanie odrzucane, zwiaszcza 
przez mlode pokolenie. Nadmierny tradycjonalizm nie tylko wi$c nie konsoliduje 
rodziny, lecz przeciwnie -  dezorganizuje wspölne zycie. Nadmiema koncentracja 
na zwyczajach rodzinnych moze przyczynic si$ röwniez do zerwania wi$zi z 
innymi grupami spoiecznymi i wytworzenia specyficznej postawy «rodzinnego 
egoizmu socjocentrycznego». Czionkowie takiej rodziny, przekonani o swojej 
zdecydowanej odr^bnosci, sklonni sg traktowac wszystkich ludzi spoza wlasnej 
wspölnoty rodzinnej jako «obcych» i przejawiac wobec nich postawy znacznie 
mniej prospoieczne niz wobec «swoich» (tj. czionköw rodziny). «Woköl 
symbolöw kultury -  pisal cytowany juz uprzednio S. Czamowski -  skupiajg si<? 
zrzeszone w niej grupy jak oddzial wojskowy woköl sztandaru i odwracajg si<? od 
siebie wzajemnie» [3, s. 150].

W zaleznosci od pelnionej funkeji, obrz^dy rodzinne mozna podzielic na 
pewne kategorie. Nalez^ do nich [7, s. 32-33]:

• Obrz^dy inicjacyjne posiadajgce scisly zwigzek z wydarzeniami 
wejscia czy wprowadzenia jednostki do jakiegos kr$gu wspölnotowego i tym 
samym uzyskania przez nig okreslonego statusu spolecznego oraz zwigzanych 
z tym praw i obowi^zköw. Do obrz^döw tego typu mozemy zaliczyc: 
nadanie niemowl<?ciu imienia, osiggni^cie pelnoletniosci, zawarcie zwigzku 
malzenskiego itp.

• Obrz^dy afirmacyjne zwigzane z potrzebg afirmaeji jednostki w 
okreslonej zbiorowosci spolecznej, w tym przypadku w rodzinie. Stanowig one 
uroczyste podkreslenie takich wydarzen w zyciu ludzi, jak np.: jubileusze pozycia 
malzenskiego, rocznice urodzin (urodziny), imieniny i in.

• Obrz^dy wspölzycia posiadajgce wybitnie rodzinno-towarzyski i 
zabawowo -  rekreacyjny Charakter. Nalezg do nich wszelkiego rodzaju 
okolicznosciowe imprezy rodzinne i towarzyskie organizowane z okazji röznych 
swi^t i rocznic.

• Obrz^dy izolacyjne posiadajgce scisly zwigzek w wydarzeniami 
zwigzanymi z opuszczeniem przez czlowieka okreslonej grupy spolecznej. W 
rodzinie najcz^sciej dotyczy to doroslych dzieci, ktöre wyprowadzajg si<? do 
wlasnego gospodarstwa a takze obrz^döw pogrzebowych i zwigzanego z nimi 
pozegnania zmarlego czlonka rodziny.

Obrz^dy te mogg przyjmowac röznoraki Charakter w zaleznosci od 
indywidualnych tradyeji rodzinnych, poglgdöw osöb tworzgcych konkretng 
rodziny oraz zwigzköw Igczgcych czionköw danej rodziny z szerszym 
srodowiskiem spolecznym. Mogg miec wi$c one Charakter:

• obrz^döw swieckich, podkreslajgcych zwigzek rodziny z szeroko
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rozumianym spoleczenstwem i obowi^zuj^cymi w nim normami, obyczajami, 
mod^ (np. obchody swi^t panstwowych w rodzinie);

• obrz?döw b?d^cych reliktami historycznych wierzen religijnych, 
zwykle o starosiowiaiiskim rodowodzie, ktöre ulegty procesom zeswiecczenia i 
przyj?ly Charakter typowo ludyczny (np. topienie marzanny, sobötki, dozynki, 
andrzejki, katarzynki itp.);

• obrz?döw religijnych, ktörych zasadniczym celem jest eksponowanie 
kultu i podkreslenie zwigzku danej rodziny z okreslong wspölnotg religijng 
(np. chrzest, pierwsza komunia, slub lub pogrzeb wyznaniowy, itp.).

Zwyczaje domowe i rodzinne charakteryzujg si? duzym zröznicowaniem w 
zaleznosci od charakteru rodziny, jej usytuowania spolecznego i regionalnego, 
wieku jej czlonköw, poziomu wyksztalcenia oraz wykonywanego zawodu.

Charakterystyka przemian rodziny 
i jej kultury obyczajowo-obrz?dowej

Kultura obyczaj o wo-obrz?do wa rodziny ulega wspölczesnie systematycznym 
przemianom. Zmiana zewn?trznych warunköw zycia rodzin, ich funkcji, 
struktury i roli spolecznej wplywa na stopniowe zanikanie tradycyjnej 
obrz?dowosci rodzinnej. Zdaniem Z. Tyszki do najbardziej charakterystycznych 
zmian dotyczgcych rodziny, nalezg: wzrost liczby rozwodöw i separacji, spadek 
liczby zawieranych malzenstw, rozpowszechnienie si? urodzen i zwi?kszenie 
rozmiaröw kontaktöw seksualnych poza malzenstwem, wzrost liczby m?zatek 
pracujgcych zawodowo, wzrost indywidualizmu i wolnosci osobistej czlonköw 
rodziny, przerzucanie, w coraz wi?kszym stopniu na panstwo funkcji 
opiekunczych, sprawowanych dotgd przez rodzin? oraz stopniowy zanik 
post?powania w malzenstwie i rodzinie wedlug norm religijnych [11, s. 21-22].

Na szczegölng uwag? zaslugujg zwlaszcza procesy spoleczne prowadzgce 
do stopniowej zmiany wlasciwosci rodziny jako grupy spolecznej i polegajgce na 
przechodzeniu od:

1. rodziny jako wielkiej grupy spolecznej obejmujgcej struktury okreslane 
jako rody czy klany -  do rodziny, ktöra przyjmuje cechy malej grupy, jakg stala 
si? wspölczesna rodzina nukleama. Proces ten post?puje jeszcze dalej prowadzgc 
do powstawania strukturalnych form zycia rodzinnego obejmujgcych tylko 
jednego rodzica i dziecko (dzieci) a nawet do funkcjonowania w charakterze tzw. 
singli, czyli osöb prowadz^cych jednoosobowe gospodarstwo rodzinne;

2. rodziny jako grupy o wyraznej strukturze hierarchicznej zwykle 
patriarchalnej, w ktörej poszczegölni czlonkowie pelnili zupelnie odmienne 
funkcje, posiadali zröznicowany zakres praw, obowigzköw, przywilejöw i 
swoböd a takze rözny status spoleczny -  do rodziny demokratycznej, opierajgcej 
si? na relacjach röwnosci, bez stosunköw nad i podrz?dnosci, gdzie zakres 
obowigzköw staje si? sprawg umowng i jest rezultatem wyboru dokonanego przez 
samych czlonköw rodziny a nie przymusu narzuconego przez sztywne normy 
obyczajowe;

3. rodziny jako grupy formalnej, oficjalnie zalegalizowanej i podlegajgcej
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regulacji prawnej (np. poprzez Kodeks Rodzinny i Opiekunczy) -  do rodziny jako 
grupy nieformalnej, ktöra powstaje i trwa jedynie na skutek aktu dobrej woli 
tworzgcej jg osöb (np. konkubinat), odrzucajgc niekiedy ograniczenia i 
wymagania stawiane przez prawo (np. warunek röznicy plci).

Zmiany obyczajowe powodujg, iz w miejsce tradycyjnie rozumianej 
rodziny powstaje nowe formy funkcjonowania spotecznego, okreslane niekiedy 
jako altematywne formy zycia matzensko-rodzinnego, okreslane jako: «uklad 
wzajemnych powigzan mi^dzyludzkich, czyli zwigzki, relacje ekonomiczne i 
seksualne oraz inne wi<?zi, ktöre w danej spolecznosci nie sg prawnie 
usankcjonowane» [6, s. 20]. Takie altematywne style zycia negujg potrzeb? 
zawierania zwigzku maizenskiego i tworzenia tradycyjnie rozumianej rodziny, 
poszerzajgc sfer? wolnosci i samorealizacji jednostki. Sg one wynikiem zmian 
dokonujgcych si<? w systemie wartosci cztowieka XXI wieku, skoncentrowanego 
na poszukiwaniu osobistej satysfakcji w kazdej dziedzinie zycia i niezbyt 
sklonnego do podporzgdkowania swojego zycia ograniczeniom i wymaganiom 
narzucanym przez cz^sciowo sformalizowang gmp? spoieczngjakgjest rodzina.

1. Przemiany kulturowe i obyczajowe zachodzgce w spolecznosci 
globalnej, wywierajg znaczgcy wplyw na funkcjonowanie malych grup 
spolecznych, w tym takze i rodziny.

2. Rodzina tradycyjna, peinigca funkcj? swoistej «mikrospolecznosci», 
charakteryzujgca si<? scisle okreslong (najcz^sciej hierarchiczng Struktur^), 
kulturowo uwarunkowanym podzialem praw i obowigzköw oraz wspölnym dla 
wszystkich jej czlonköw charakterem zatmdnienia, staje si<? juz wspölczesnie 
formacjg hi story czng.

3. Rodzina wspölczesna, nastawiona bardziej na realizacj? oczekiwan i 
potrzeb swoich czlonköw, niz na wypelnianie zobowigzan nakladanych na nig 
przez spolecznosc lokal n^, nie wykazuje tendencji do podtrzymywania tradycji i 
kultywowania dawnych obrz^döw.

4. Spolecznosc lokalna nie odgrywa obecnie tak znaczgcej roli w zyciu 
jednostki i rodziny, jak to mialo miejsce w przeszlosci. Najblizsze srodowisko 
spoleczne stanowig wspölczesnie nie tyle osoby mieszkajgce w sgsiedztwie, ile 
raczej instytucje zwigzane z miejscem pracy lub nauki, czy tez krgg kolezenski 
tworzony na bazie wspölnych zainteresowan i przynaleznosci pokoleniowej.

5. Dlatego, poszczegölni czlonkowie rodziny funkcjonujg nierzadko w 
röznych gmpach srodowiskowych, ktöre charakteryzujg si<? specyficzng, 
wlasciwg tylko im obrz^dowoscig. Tmdno wi<?c stworzyc w rodzinie jednolity 
System zwyczajöw i obrz^döw, ktöry möglby zostac zaakceptowany przez 
wszystkich jej czlonköw, zröznicowanych przeciez pod wzgl^dem wieku, plci, 
poziomu wyksztalcenia, zainteresowan, upodoban, poglgdöw.

6. Röznice te pogl^biajg dodatkowo migracje spoleczne, charakterystyczne 
dla okresu wspölczesnego. Malzonkowie, pochodzgcy z röznych srodowisk 
spolecznych (niekiedy takze ze znacznie oddalonych od siebie geograficznie i 
kulturowo regionöw), nie mogg kultywowac tych wszystkich tradycji, ktöre byly
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charakterystyczne dla rodziny ich rodzicöw i dziadköw.
7. Na zanikanie obrz^dowosci rodzinnej znacz^cy wpiyw wywario 

röwniez powszechne ksztalcenie si<? i popularyzacja oswiaty. Nie nalezy 
zapominac, iz podstaw^ wielu tradycyjnych obrz^döw byia niewiedza i 
wynikaj^cy z niej irracjonalny l$k.

8. W rodzinach wspöiczesnych zanikaj^ wi<?c dawne elementy kultury 
obrz^dowej, zwiaszcza tej o swieckim charakterze, traktowanej jako anachroniczny 
przezytek, nieodpowiadaj^cy wspöiczesnym warunkom, okolicznosciom i 
potrzebom nowoczesnego cziowieka.

9. Rzutuje to wyraznie na funkcje spoieczne rodziny, ktöra przestaje 
stanowic podstawowy czynnik socjalizacji, niepowtarzaln^ wspölnot? 
wprowadzajgcg mlode pokolenie w zycie spolecznosci lokalnej.

10. Czlonkowie rodziny zyj4 coraz cz^sciej obok siebie lecz nie razem, a w 
miejsce dawnych obrz^döw i obyczajöw pojawiajg si<?, propagowane media, 
pseudonowoczesne «imprezy» o skrajnie ludycznym charakterze, wywodzgce si<? 
z odr^bnych kr^göw kulturowych (np. Walentynki, Hallowen, itp.).
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