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Teorie społeczne XXI wieku 
 

W ramach kursu omówione zostaną podstawowe zagadnienia społeczeństwa globalnego w XXI wieku – od 

końca historii do idei końca kapitalizmu i katastrofy klimatycznej. Poruszone zostaną takie tematy jak dług, 

nierówność, gwarantowany dochód podstawowy, nowe formy pracy, społeczeństwo algorytmiczne, 

posthumanizm. 

 

 

dr Katarzyna Szopa 

Filozoficzne, kulturowe i literackie teorie rodziny 
 

Celem zajęć jest przyjrzenie się rozmaitym literackim koncepcjom rodziny z perspektywy psychoanalitycznej, 

antropologicznej, marksistowskiej i feministycznej. Przyjęcie tak różnych perspektyw daje pełniejszy ogląd 

historycznego rozwoju rodziny, jej przekształceń we współczesne formy rodzinności (jak na przykład rodzina 

nuklearna, proletariacka, mieszczańska) oraz towarzyszących im procesów społecznych, kulturowych i 

ekonomicznych. Rodzina staje się kluczowym zagadnieniem w obszarze badań humanistycznych, stanowi 

bowiem jedną z najważniejszych form życia społecznego, gdyż znajduje się na styku sfery prywatnej i 

publicznej. Podczas gdy perspektywa psychoanalityczna czy antropologiczna pozwala nam lepiej zrozumieć 

współczesne znaczenie relacji patriarchalnych, to w obszarze teorii feministycznych i marksistowskich 

namysł nad rodziną będzie koncentrował się na jej społecznej funkcji. Z jednej strony będzie to funkcja 

spajająca więzi międzyludzkie i chroniąca przed całkowitą alienacją, a z drugiej – jedna z najbardziej 

opresyjnych form socjalizacji, odpowiadająca za reprodukcję nierówności i wykluczenia. Te ścierające się 

poglądy o konieczności podtrzymywania czy zniesienia rodziny powinny zostać poddane szczególnej uwadze 

z uwzględnieniem rozmaitych kontekstów historycznych, społecznych i kulturowych. 
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