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MONIKA WASILEWSKA, MAŁGORZATA KULETA 

Obraz starości w kontekście relacji 
rodzinnych

Zastanawiając się nad funkcjonującym we współczesnej rodzinie obrazem 
starości, autorki odniosły się do postrzegania różnych wymiarów tego zjawi-
ska przez młodszych i starszych przedstawicieli systemu rodzinnego. Kontekst 
społeczny, w jakim żyjemy jest ważnym czynnikiem wpływającym na różno-
rodne aspekty życia, w tym przeżywanie procesów starzenia i pozycję osób 
starszych w rodzinie. W dobie szybkich zmian technologicznych i kulturowych 
starość zaczęła kojarzyć się raczej z dysfunkcją i niemożnością, niż doświad-
czeniem i mądrością. W dzisiejszej rzeczywistości nastąpiło zredukowanie 
wartości człowieka do roli producenta – pociąga to za sobą deprecjonowanie 
wartości społecznych i sensu egzystencji człowieka nieprodukcyjnego. Czło-
wiek stary przestał pełnić funkcję nosiciela kultury. W wielu sytuacjach jest 
on społecznie niepotrzebny jako źródło mądrości i refleksji. Starość nie jest już 
przedmiotem dumy, źródłem pogłębionej godności człowieka, stała się zaś 
powodem zawstydzenia, przeżywania lęku czy niepokoju. Osoby starsze za-
czynają traktować młodych w kategoriach naturalnego zagrożenia – pojawia 
się między nimi niezdrowa rywalizacja, za którą stoi lęk przed wykluczeniem, 
wyrzuceniem poza nawias społeczny. J. Piotrowski w swojej pracy z lat 70., 
zwracając uwagę na funkcjonowanie społecznego stereotypu osoby starszej, 
pisze: „W potocznym odczuciu stosunek do starości jest kształtowany przez 
ciągle funkcjonujący pejoratywny obraz starości. Społeczny stereotyp człowie-
ka jest jedną z przyczyn traktowania starzenia się społeczeństwa jako klęski. 
Zgodnie z nim, człowiek stary jest istotą schorowaną i niedołężną, niemogącą 
pracować i niemającą środków utrzymania, wymagającą więc stałej pomocy 
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i pielęgnacji, jednocześnie zaś – jednostką społecznie izolowaną i izolującą 
się od rodziny, życia społecznego i społeczeństwa w ogóle. O ludziach sta-
rych zwykło się mówić jako uciążliwym balaście, często ze współczuciem, jako 
o istotach niezdolnych do prowadzenia samodzielnego i sensownego życia”1.

 Interesujące jest, czy stosunek do osób starszych uległ zmianie w ciągu 
ostatnich 30 lat oraz, jak dzisiejsza młodzież postrzega swoje relacje z dziad-
kami, co myśli na temat starości? Nakreślając kontekst społeczny, w jakim 
żyje młode i starsze pokolenie, warto odwołać się do modelu zaproponowa-
nego przez M. Mead2, która twierdzi, że w rozwoju społeczeństw można wy-
różnić 3 typy kultur w zależności od pozycji, jaką zajmował w nich człowiek 
starszy. W kulturze postfiguratywnej osoby starsze występowały w roli au-
torytetów, to one wyznaczały normy, przekazywały najważniejsze wartości. 
Integracja osób starszych ze społeczeństwem i rodziną jest w tej kulturze 
zjawiskiem naturalnym, seniorzy mają do odegrania ważną rolę, czują się po-
trzebni i dowartościowani. Ich życie zyskuje na wartości poprzez pozycję, któ-
rą osiągają w wieku podeszłym, pozycję mentora i nauczyciela.

Rozwój cywilizacji, zmiany w strukturze przemysłowej i gospodarczej spo-
wodowały, że osoby starsze zaczęły być postrzegane jako te, które utraciły 
swoją zdolność produkcyjną. W drugim typie kultury, zwanej kofiguratywną, 
nastąpił stopniowy upadek znaczenia osób starszych: dalej stoją one na stra-
ży pewnych norm i wartości, ale bardziej na zasadzie dbania o nieprzekracza-
nie pewnych uznanych przez tradycję granic. Coraz większe znaczenie w tej 
kulturze odgrywa młodsze pokolenie, to ono utrzymuje rodzinę i zaspokaja 
wszelkie potrzeby zarówno swoich dzieci, jak i swoich rodziców. Kontynuowa-
nie rodzinnych tradycji w dużej mierze zależy od nich, to oni decydują, które 
wartości przekazać dalej, tworzą też własne normy, nie zawsze spójne z do-
tychczas obowiązującymi  w rodzinie.  

Dynamiczne zmiany dokonujące się w ostatnich latach zaowocowały po-
wstaniem tzw. kultury prefiguratywnej. Charakteryzuje ją całkowite nasta-
wienie na nowość, zmiany, udoskonalenia. Na rynku pojawiają się coraz to 
nowe rozwiązania technologiczne, za którymi trudno nadążyć – udaje się to 
jedynie najmłodszemu pokoleniu, czyli wnukom. To dzieci uczą swoich rodzi-
ców, a także dziadków obsługi nowych telewizorów, telefonów komórkowych 
itp. To one wyjaśniają, pokazują i tłumaczą, stają się ekspertami we współ-
czesnym świecie. To do nich adresowane są reklamy, ponieważ dzieci są naj-
bardziej chłonnymi konsumentami, co więcej, doradzają starszemu pokoleniu 

1  J. Piotrowski, Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, Warszawa 1973, s. 22.
2  Zob. M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000.
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w bardzo różnych kwestiach. Współczesny świat, a za nim współczesna rodzi-
na, zmierzają w stronę coraz większego konsumpcjonizmu. Oznacza to, że 
coraz częściej liczą się wartości płytkie i przemijalne. Pogoń za łatwą i szyb-
ką rozrywką sprawia, że to, co wymaga trudu i pracy staje się bezwartościo-
we. „Konsumować życie na różne sposoby” – oto motto przewodnie tej kultu-
ry. Osoby starsze, z racji słabszych zdolności adaptacyjnych, odpadają w tym 
biegu. Kultura prefiguratywna spycha je na margines. Wartości, które ze 
sobą niosą, przestają być atrakcyjne, stają się anachroniczne w szukającym 
ciągle zmian i ulepszeń świecie. Warto zauważyć, że panujący współcześnie 
kult młodości, sprawia, iż przemijanie powoduje w nas panikę, a pierwsze 
oznaki starzenia budzą rozpacz. W tym kontekście kulturowym funkcjonujący 
w społeczeństwie stereotyp człowieka starego stanowi odzwierciedlenie tych 
lęków i obaw. Marginalizacja starości jako zjawiska wiąże się w dzisiejszych 
czasach także z faktem nieprzydatności doświadczeń, które niosą ze sobą 
przedstawiciele starszych pokoleń. Młodym ludziom wydaje się, że mądrość 
i wiedza, które mogą im przekazać osoby starsze na nic się zdadzą, ponieważ 
szybkość zmian, jakim nieustannie podlega rzeczywistość uniemożliwia okre-
ślenie, jakie wartości będą przydatne w przyszłości. 

Ten dość przygnębiający obraz współczesności, opisywanej przez socjolo-
gów i psychologów społecznych, autorki próbowały zweryfikować, przeprowa-
dzając badania dotyczące wizji starości u przedstawicieli młodszego (19–23 
lata; n–90 osób) i starszego pokolenia (65–75 lat; n–70 osób). W prezento-
wanych wynikach wykorzystano także dane zebrane przez Sławomirę Nędzę 
i Martę Zabdyr w ramach pisanych przez nie prac dyplomowych. 

Szczególna uwaga autorek skupiła się na próbie dowiedzenia, jaki jest 
wzajemny stosunek przedstawicieli obu pokoleń, jak postrzegają oni starość, 
czego się boją oraz jak ważne miejsce w życiu osób starszych zajmuje rodzi-
na. Poniższe tabele prezentują opinie młodszych i starszych na temat staro-
ści, jako efektu starzenia się i ostatniego okresu życia człowieka.

Tabela 1.  Czym jest dla ciebie starość (osoby młodsze)

Kategorie Liczba odpowiedzi
N~90

Przejściem na emeryturę 60%

Korzystaniem z pomocy 55%

Chorobą i cierpieniem 50%

Samotnością 40%
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Zbliżającą się  śmiercią 30%

Wycofaniem się 20%

Utratą zdolności umysłowych 10%

Tabela 2.  Czym jest dla ciebie starość (grupa emerytów)

Kategorie Liczba odpowiedzi
N~70

Koniecznością/przeznaczeniem 60%

Normalnością 50%

Spokojem 40%

Złem/ końcem świata 30%

Samotnością/chorobą 20%

Utrapieniem/ kulą u nogi 10%

Porównując te dwie grupy wypowiedzi, widać wyraźnie, że osoby młode 
starość postrzegają w kategoriach wysoce pejoratywnych – kojarzy im się 
ona z izolacją, utratą w wymiarze wieloaspektowym, zależnością. Inaczej pa-
trzą na to zjawisko osoby starsze – większość z nich przyjmuje starość jako 
coś nieuniknionego, ale i naturalnego; również zdecydowanie mniejszy odse-
tek odpowiedzi wiąże starość ze zjawiskami negatywnymi. 

Jeżeli więc starość w opinii większości badanych to „wartość ujemna”, za-
dajmy pytanie o to, czego konkretnie obawiają się ludzie młodsi i starsi w tym 
okresie. 

Tabela 3. Lęki związane ze starością osób młodszych

Kategorie  Liczba odpowiedzi
N~90

Choroba,  niedołężność, uzależnienie 100%

Samotność 45%

Cierpienie 30%

Nieprzydatność 25%

Złe warunki materialne 10%

Niczego się nie obawiam 5%
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Tabela 4. Lęki związane ze starością osób starszych

Kategorie /starsi Liczba odpowiedzi
N~70

Choroba i niedołężność 66%

Samotność 56%

Śmierć 10%

Niespodzianki 5%

Bandytów 5%

Gdy porównamy lęki w obu grupach, to zauważymy, że u młodych osób 
najbardziej wyraźny jest lęk związany z utratą samodzielności, zdrowia 
i sprawności fizycznej. Chociaż u  osób starszych obawa w tym względzie, je-
śli chodzi o udział procentowy, jest dużo niższa, to jednak wciąż stanowi istot-
ną przyczynę lęku tej grupy. Wspólny dla obu przypadków jest natomiast lęk 
przed samotnością. Młodsi badani podawali więcej obaw związanych z nad-
chodzącą starością, ale, co ciekawe, nie pojawiły się lęki związane ze śmiercią 
– być może dla młodego pokolenia jest to zbyt odległa perspektywa. Starsze 
osoby z kolei w większości pogodziły się z koniecznością śmierci.

Kolejnym punktem analizy był stosunek osób młodszych do osób starszych. 
Ponad 80% badanych uważa, że ma stosunek życzliwy lub bardzo życzliwy, 5% 
obojętny, a 8% stosunek negatywny. Porównując te wyniki z podobnymi prowa-
dzonymi w latach 80. przez Rembowskiego3, widzimy wyraźną poprawę jako-
ści stosunku młodzieży do osób starszych. W jego badaniach postawę pozytyw-
ną wobec ludzi starych prezentowało 43,8% badanych studentów, negatywną 
– 16,2%, natomiast obojętną – 40% badanych. W badaniach z lat 80. zalety 
osób starszych studenci dostrzegali w ich społecznej dojrzałości, odporności na 
stres, wytrwałości, zmyśle praktycznym, mądrości, tolerancji i wyrozumiałości. 
Współczesna młodzież zwraca uwagę raczej na umiejętność zachowania dy-
stansu do rzeczywistości, tolerancję i doświadczenie życiowe.

Warto podkreślić, że zarówno dzisiejsza młodzież, jak i ta z lat 80. wska-
zuje na podobne negatywne cechy osób starszych, a są to wrogi, podejrzliwy 
i mściwy stosunek do ludzi młodych, zmienność nastrojów, zazdrość, depresyj-
ność i pesymizm. Porównanie wyników tych dwóch badań wskazuje na utrzy-
mywanie się tendencji pozytywnej w relacji między osobami młodymi i star-
szymi. Być może wynika to z coraz bardziej powszechnej obecności dziadków 
w procesie wychowania wnuków – ci, mając lepsze relacje z dziadkami, życz-

3  J. Rembowski, Psychologiczne problemy starzenia się człowieka, Warszawa 1984.
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liwiej odnoszą się do innych osób w podeszłym wieku. Można zatem wysunąć 
tezę, że na postrzeganie osób starszych przez młodsze pokolenie wpływa ich 
relacja z dziadkami.

Opisane wyżej zmiany dokonujące się we współczesnym świecie przyczy-
niają się do upadku pozycji społecznej seniorów, ale jednocześnie pozwalają 
im dłużej cieszyć się zdrowiem i sprawnością fizyczną – to z kolei pozwala na 
opiekowanie się wnukami i odciążanie zapracowanych rodziców w obowiąz-
kach domowych. Badani przez nas studenci na pytanie o to, co zawdzięczają 
swoim dziadkom, wymieniali szereg różnych wartości, które przedstawia po-
niższa tabela.

Tabela 5. Co zawdzięczam swoim dziadkom?

Kategorie Liczba odpowiedzi

Pomoc materialną 50%

Opiekę, wychowanie 49%

Znajomość dziejów rodziny 30%

Poczucie, że jesteś kochany 30%

Zasady moralne 26%

Praktyczne umiejętności 20%

Cnoty, takie jak np. pracowitość 16%

Wiarę religijną 13%

Nic nie zawdzięczam 12%

Mieszkanie 9%

Miłość do ojczyzny 5%

  
Z przedstawionych w tabeli 5 wypowiedzi wynika, że większość badanych 

zawdzięcza dziadkom wartości niematerialne. Prawie połowa z nich była wy-
chowywana przez dziadków, co stanowi bardzo duży udział procentowy na tle 
wszystkich ankietowanych studentów. A zatem rola starszego pokolenia w ży-
ciu systemu rodzinnego jest bardzo znacząca.

Dla 90% badanych przez nas osób starszych rodzina jest w ich życiu naj-
ważniejsza, dzięki rodzinie czują się potrzebni, a ich życie nabiera sensu. Za-
równo w grupie młodszych, jak i starszych osób badanych podobny procent 
wypowiedzi (około 10%) wskazuje na złe relacje rodzinne, zdecydowana więk-
szość jest więc zadowolona z jakości tych relacji (wykres 1). 
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Wykres 1.  Stopień zadowolenia osób starszych z ich kontaktów z rodziną

Współcześni dziadkowie deklarują, że najczęstszą formą spędzania wol-
nego czasu z rodziną są: wspólne obiady, wspólne wyjazdy za miasto, opie-
ka nad wnukami, rozmowy z synem/córką. A oto, jak w opinii badanych grup 
przedstawiają się kontakty osób starszych z rodziną.

Wykres 2. Częstotliwość kontaktów osób starszych z rodziną

 

W obu badanych przypadkach uważa się, iż częstotliwość kontaktów osób 
starszych z rodziną jest bardzo wysoka lub wysoka. Zauważalna jest różnica 
w percepcji kontaktów rzadkich – osoby starsze prawdopodobnie chciałyby 
częściej kontaktować się z rodziną, dla młodych z kolei częstotliwość kontak-
tów jest wystarczająca. Określenia „częste” i „rzadkie” nie są sformułowania-
mi precyzyjnymi, chodziło raczej o pokazanie subiektywnego odczucia obu 
badanych grup odnośnie do jakości ilościowej tych kontaktów, różnica w oce-
nie tej jakości zapewne ukazuje braki w tym względzie. Taka sama ilość spo-
tkań może być przez wnuków oceniona jako częsta i wystarczająca, podczas 
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gdy dla dziadków jest ona rzadka i nie w pełni zaspokajająca ich zapotrze-
bowanie.

Przedstawione przez autorki niniejszego artykułu fragmenty wyników ba-
dań pokazują, że istnieje wyraźna więź między pokoleniem osób wkraczają-
cych w dorosłe życie, a pokoleniem osób starszych. Młodzi ludzie doceniają 
wkład, jaki wnieśli dziadkowie w proces ich wychowania, dostrzegają przeka-
zane im przez dziadków wartości. Pomimo, że we współczesnym świecie sta-
rość przeraża i jest zjawiskiem, przed którym na różne sposoby uciekamy, to 
jednak człowiek starszy ma w rodzinie swoje wyraźne miejsce, jego obecność 
jest istotna, a stopień zadowolenia ze wzajemnych relacji wysoki. Zatem mar-
ginalizacja osób starszych w życiu społecznym nie musi wiązać się z margina-
lizacją ich obecności w życiu rodzinnym. Znaczenie, jakie dla starszych ludzi 
posiada rodzina, jest fundamentalne – nie tylko nadaje sens ich życiu, daje 
poczucie bezpieczeństwa, ale jest również źródłem radości i stwarza warun-
ki, w których człowiek starszy może czuć się potrzebny. Rodzina  zaspokaja 
więc najważniejsze, psychologiczne potrzeby ludzi starszych, dając tym sa-
mym motywację do życia i poprawiając jego jakość. 

W badaniach CBOS przeprowadzonych w roku 2000 ujawniono, że po-
stawy naszego społeczeństwa wobec osób w podeszłym wieku są rozmaite 
– z największą życzliwością osoby starsze spotykają się w kręgu rodzinnym 
i sąsiedzkim, najgorzej traktowani są w miejscach publicznych, zwłaszcza 
urzędach, placówkach służby zdrowia, środkach komunikacji miejskiej i na 
ulicach4. Badania CBOS z 2001 roku potwierdzają uzyskane przez autorki 
dane: przedstawiciele młodszych generacji doceniają seniorów – być może 
nawet  bardziej niż dają im to odczuć. Większość Polaków ma świadomość 
więzi łączących ich z własnymi dziadkami – 59% ankietowanych twierdziło, 
że zawdzięcza coś swoim babciom lub dziadkom, ponad jedna piąta (22%) 
była przeciwnego zdania5. 

Zastanawiając się nad rolą człowieka starego w dzisiejszej rodzinie i spo-
łeczeństwie, można przytoczyć słowa A. Toynbee’go, który w swej książce 
z lat 70. pisał:  „Starzy ludzie w obecnym świecie są samotni, gdyż pozbawio-
no ich należnego im z racji przynależności do rodziny miejsca w domu, który 
daje dach nad głową [...]. Skazani na korzystanie z własnych środków, starcy 
tracą kontakt ze światem, a tym samym z pokoleniami, które reprezentują te-
raźniejszość i przyszłość”6. 

4  Por. Polacy wobec ludzi starych i własnej starości, komunikat CBOS, red. B. Wciórka, Warszawa 2000.
5  Ibidem.
6  A. Toynbee, Człowiek wobec śmierci, Warszawa 1973, s. 74.
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 Powstaje pytanie: dlaczego nowa cywilizacja i postęp nie mają służyć tak-
że ludziom starym, nie tylko w kwestii przedłużania życia, ale także w zakre-
sie poprawiania jego jakości? W społeczeństwie, tak jak i w rodzinie, jest miej-
sce dla różnych pokoleń. Członkowie systemu rodzinnego mogą wzbogacać 
swój rozwój wymianą wzajemnych doświadczeń, refleksji, okazywaniem so-
bie uczuć. Jako podsumowanie można przytoczyć słowa papieża Jana Paw-
ła II,  który w swym liście skierowanym do osób starszych pisał: „Ludzie starsi 
dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych 
pouczeń. Kruchość ludzkiego istnienia, w sposób najbardziej wyrazisty ujaw-
niająca się w starszym wieku, staje się w tej perspektywie przypomnieniem 
o wzajemnej zależności i nieodzownej solidarności między różnymi pokole-
niami, jako że każdy człowiek potrzebuje innych i wzbogaca się dzięki darom 
i charyzmatom wszystkich”7. 
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