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Justyna Stypi ska*

CZY POLSKA JEST KRAJEM DLA STARYCH LUDZI? 
O SPO ECZNYM KONSTRUOWANIU STARO CI 1

Artyku  omawia podej cia do zjawiska staro ci z punktu widzenia konstruktywizmu spo ecznego w socjologii. Sta-
ra si  ukaza , i  poj cie staro ci nie jest poj ciem pierwotnym o charakterze esencjalistycznym, a co za tym idzie 
jego znaczenie ulega ci g ym transformacjom w zale no ci od kontekstów spo ecznych, w jakich jest stosowane. 

Koncepcja spo ecznego konstruktywizmu Petera Bergera i Thomasa Luckmanna pos u y a za pryzmat 
teoretyczny do przeprowadzenia analizy materia u empirycznego. Stanowi on zbiór tekstów oraz wypowiedzi 
czytelników i internautów zawartych na amach Gazety Wyborczej w ramach raportu „Czy Polska jest krajem 
dla starych ludzi?”. Za o eniem analizy by o odnalezienie i zidentyfi kowanie najcz ciej poruszanych tematów 
oraz obszarów ycia spo ecznego omawianych przez internautów, a nast pnie ich synteza i interpretacja wyników. 

Analiza wykaza a, i  najcz ciej dyskutowanymi tematami dotycz cymi staro ci by y: przestrze  pu-
bliczna jako miejsce alienacji czy wr cz „niewidzialno ci” starszych osób, rynek pracy jako obszar dominacji 
m odego pokolenia, media okre lane jako „dyktatura m odych twarzy” oraz obszar nowych technologii i ich 
u ycie przez seniorów.

S owa kluczowe: staro , konstruktywizm spo eczny, media

1. WPROWADZENIE

W literaturze przedmiotu z zakresu socjologii staro ci podkre la si , i  wiek, który 
uznaje si  za granic  staro ci nie jest ci le okre lony. Zofi a Szarota pisze:

staro  jest zjawiskiem kulturowym, wywo anym na pod o u biologicznym (…) Nie ma adnego
obiektywnego czy przyrodniczego progu staro ci. Wi zanie pocz tku staro ci z wiekiem chronolo-
gicznym 70, 65, 55 lat jest czysto umowne, konwencjonalne i upowszechni o si  wraz z systemem 
zabezpiecze  spo ecznych (Szarota 2004: 22). 

W wi kszo ci bada  okre la si  zatem próg staro ci jako 60 lat dla kobiet oraz 65 dla 
m czyzn, co stanowi tak e cezur  pomi dzy wiekiem produkcyjnym i poprodukcyjnym. 
Niemniej jednak, jak zauwa a wielu autorów, granica ta jest czysto arbitralna i zaczyna 
ona powoli traci  na wa no ci w wyniku przemian kulturowych i spo ecznych dotycz cych
procesów starzenia si  w nowoczesno ci (por. Gilleard i Higgs 2000, 2005). 

* Uniwersytet Jagiello ski; justyna.stypinska@gmail.com
1 Tekst jest polsk  wersj  referatu wyg oszonego na 9. Kongresie ESA w Lizbonie, 2–5 wrze nia 2009.
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Szerzej zagadnieniem ró nic w podej ciu i postrzeganiu staro ci zajmuj  si  m.in. 
Haim Hazan (1994), Jean Pierre Bois (1996), Gilleard i Higgs (2000), Barbara Szatur-
-Jaworska (2000), Zofi a Szarota (2004), El bieta Trafi a ek (2006). Barbara Szatur-Jawor-
ska wyró nia a  sze  rodzajów progów staro ci: biologiczny, demografi czny, psychiczny, 
spo eczny, ekonomiczny oraz socjalny. Szczególnie wa ne dla analizy dyskryminacji ze 
wzgl du na wiek b dzie rozró nienie pomi dzy wiekiem demografi cznym (chronologicz-
nym) – okre lanym jako liczba prze ytych lat, wiekiem psychicznym, który okre lany jest 
wed ug sprawno ci funkcji intelektualnych cz owieka, wiekiem spo ecznym – okre lanym
przez pe nione role spo eczne, oraz wiekiem ekonomicznym b d cym odzwierciedleniem 
miejsca jednostki w spo ecznym podziale pracy (Szatur-Jaworska, 2000: 34-38). 

Wiek, obok innych cech demografi cznych takich jak p e  czy stan cywilny, jest czynni-
kiem konstytuuj cym nasz  to samo , zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na po-
ziomie grupowym. Grupy wiekowe, grupy rówie nicze to wszak e najwa niejsze z naszych 
grup odniesienia w procesie socjalizacji. Ró nice wiekowe staj  si  istotne ju  w trakcie naj-
m odszych lat cz owieka. Jednym z najcz stszych pyta  zadawanych ma ym dzieciom jest 
„ile masz lat?”. Ponadto, dystynkcje te s  umacniane przez obchodzenia urodzin, hucznie 
obchodzone przez dzieci, nastolatków (w szczególno ci 18. urodziny w Polsce, a tak e 21. 
w USA) oraz m ode osoby, a nieb d ce ju  tak istotne dla osób dojrza ych (Bytheway 1995). 

Wzrost istotno ci kategorii wieku w spo ecze stwie nowoczesnym wi zany jest z po-
wstaniem i ci g ym rozrostem instytucji biurokratycznych, które gromadz , segreguj ,
kontroluj , monitoruj  obywateli, pos uguj c si  podstawowymi kategoriami spo ecznymi,
takimi w a nie jak wiek, p e  czy miejsce zamieszkania. Data urodzenia (w postaci numeru 
PESEL) jest podstawow  informacj  o jednostce w kontek cie instytucjonalnym – w szko-
le, urz dzie, o rodku pomocy spo ecznej, na uniwersytecie, w przychodni lekarskiej itd. 
Ró norodne kwestionariusze pytaj ce nas o dat  urodzenia wype niamy niemal e ka dego
dnia, zapisuj c si  do biblioteki, rezerwuj c wycieczk  wakacyjn  czy staj c si  szcz li-
wym posiadaczem karty kredytowej. Kategoria wieku jest tak e jedn  z podstawowych ka-
tegorii u ywanych w badaniach spo ecznych jako wa ny predykator zachowa  oraz istotna 
zmienna niezale na pozwalaj ca na interpretacje i eksplikacje. Przy u yciu kategorii wieku 
jednostki s  zatem nieustanie obserwowane, oceniane i kontrolowane, co wp ywa na utrzy-
manie porz dku i spójno ci spo ecznej.

Bior c pod uwag  wzrost znaczenia kategorii wieku we wspó czesnym wiecie i jej 
wp ywu na po o enie spo eczne jednostki, nale y bli ej przyjrze  si  jej dwoistej charak-
terystyce. Z jednej strony, wiek jednostki jest cech  immanentn , niezale n , obiektywn
i mierzaln  (Bytheway 1995). Jako taka stanowi czysto esencjalistyczn  kategori , nieb -
d c  przedmiotem spo ecznego konstruowania czy negocjacji. Esencjalizm jako koncepcja 
naukowa zak ada bowiem, i  jednostki posiadaj  cechy, które determinuj  ich pozycj
spo eczn , a które to cechy s  niezale ne od tych e jednostek. Podobnie jak p e , rasa czy 
pochodzenie etniczne, cechy te s  niejako „wpisane” w jednostk  i nie ulegaj  przeobra-
eniom, takim jak inne cechy charakterystyczne jednostek, a b d ce spo ecznie zale nymi

cechami, jak wykszta cenie, zawód, stan cywilny.  
Jednak e, jak b d  stara a si  pokaza  w poni szym tek cie, wiek jest tak e kategori

spo ecznie konstruowan , czyli antyesencjalistyczn , gdy  jego znaczenie nadawane jest 
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w trakcie codziennych interakcji spo ecznych przez wszystkich cz onków spo ecze stwa
(por. Catterall i Maclaran 2001, Woodward 2006). Pragn  wyja ni  tak e, i  nie jest moim 
celem przekonanie czytelnika, i  data urodzenia, a co za tym idzie, wiek osoby s  nego-
cjowalne. Niemniej jednak znaczenie oraz warto , które nadajemy wiekowi jednostki jest 
w ca o ci konstruktem spo ecznym. Alfred Schütz, który wprowadzi  do socjologii koncept 
konstruktu spo ecznego, defi niowa  go jako „zbiory abstrakcji, generalizacji, formalizacji, 
idealizacji specyfi cznych dla poszczególnych poziomów organizacji my lenia” (Schütz, 
2006: 871). 

Istotn  rol  w formowaniu rzeczywisto ci spo ecznej odgrywa tak e j zyk. Funk-
cjonuje on jako narz dzie konstruowania rzeczywisto ci spo ecznej, do czego odnosi  si
zarówno Peter Berger i Thomas Luckmann w swojej pracy Spo eczne tworzenie rzeczy-
wisto ci (1983), a tak e Goffman (2006), Schütz (2007) oraz wi kszo  wspó czesnych
badaczy rzeczywisto ci. Haim Hazan, izraelski antropolog staro ci t umaczy: „J zyk, dzia-
aj cy jako narz dzie do konstruowana rzeczywisto ci, wyznacza bariery uniwersum naszej 

wyobra ni, zbiera on koncepty, mity, symbole i przetwarza na spo ecznie komunikowalne 
formy” (Hazan 1994: 13).

O osobie starszej mo na mówi  przez odwo anie si  do poj  takich jak: zaawansowani 
wiekiem, dziadek/babcia, staruszek, osoba starsza, senior, osoba w jesieni ycia, osoba 
w podesz ym wieku, starzec, osoby po pi dziesi tce / sze dziesi tce, osoby 50 plus, eme-
ryt, stara babina. Okre lenia te, b d ce specyfi cznymi typifi kacjami, funkcjonuj  w kon-
tek cie prywatnym, jak i dyskursie publicznym, gdzie przez nadawanie im konkretnych 
znacze  kreuj  obraz osoby starszej. W programach rz dowych lub innych formalnych 
wypowiedziach reprezentantów w adzy b d  to zazwyczaj okre lenia takie jak: senior, 
osoby 50 plus, osoby starsze lub osoby niemobilne zawodowo w kontek cie rynku pracy 
(np. programy rz dowe „Aktywna Kobieta” lub „ Program 45/50 Plus”). 

Jak mo na zatem rozumie  kategori , któr  jest staro ? Co kryje si  pod schematem 
typizuj cym „stara kobieta”, „dziadek”, „babcia”? W jakich sytuacjach nast puje
konstruowanie tych schematów? Czemu s u y proces konstruowania staro ci i jakie ma 
znaczenie w dzisiejszym polskim spo ecze stwie? Jak  rol  odgrywa j zyk zarówno 
prywatny, jak i ten nale cy do dyskursu publicznego w procesie formowania znacze
nadawanym staro ci?

2. ZA O ENIA METODOLOGICZNE

Materia  empiryczny, który s u y za podstaw  do poni szej analizy, stanowi  teksty 
artyku ów prasowych, które ukaza y si  w po owie listopada 2008 roku si  na amach
„Gazety Wyborczej”2 dotycz ce starszych ludzi w Polsce oparte na badaniach spo ecznych,
za którymi pod a y liczne analizy, wywiady, listy czytelników, a tak e, co nieod czne

2 Cykl artyku ów zatytu owany „Polska to nie jest kraj dla starych ludzi” zapocz tkowany 17 listopada 2008 
roku. Artyku y, listy czytelników oraz komentarze internautów dost pne s  na stronach internetowych „Gazety 
Wyborczej”: http://wyborcza.pl/0,95754.html
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w erze internetu – komentarze internautów. Ca o  zebranego materia u obejmowa a oko o
250 stron tekstów podzielonych na 33 artyku y ró nego charakteru wraz z komentarzami, 
które zosta y nast pnie poddane wst pnej analizie 3. Za jednostk  analityczn  obra am je-
den artyku  wraz z komentarzami. 

Za o eniem analizy by o odnalezienie i zidentyfi kowanie tych obszarów ycia spo-
ecznego, do których najcz ciej odwo ywano si  w zebranym materiale empirycznym. 

Takie podej cie do problemu mia o na celu okre lenie hierarchii wa no ci poruszanych 
tematów w odniesieniu do tematyki staro ci. W wyniku analizy wyró ni am 11 obszarów, 
które by y najcz ciej dyskutowane4. Kolejno  najcz ciej dyskutowanych obszarów jest 
nast puj ca: przestrze  publiczna, rozumiana jako ulice, parki, rodki transportu; fi nanse, 
czyli emerytury oraz pomoc spo eczna; sport oraz hobby; rynek pracy; TV i media; zdrowie 
i choroby; nowe technologie oraz internet; seks; polityka; relacje rodzinne. Z tych obsza-
rów tematycznych wybra am tylko niektóre, aby za ich pomoc  zegzemplifi kowa  procesy 
tworzenia si  obrazów staro ci we wspó czesnym polskim spo ecze stwie.

3. JAKA JEST POLSKA STARO ?

Badania spo eczne „Mi dzy m odo ci  a staro ci ” przeprowadzone przez CBOS 
w lutym 2007 roku pokaza y, i  granica wieku uznawanego za pocz tek staro ci ulega a
przesuni ciu, je eli we miemy pod uwag  badania z roku 1998. Obecnie respondenci 
wyznaczaj  próg staro ci 10 miesi cy pó niej, tj. na wiek 61 lat i 8 miesi cy (CBOS 
2007). Postrzeganie progu staro ci jest zale ne od wieku samego respondenta, m odzi 
maj  tendencj  do zani ania tego wieku, podczas gdy osoby starsze do jego zawy ania. 
Dla osób pomi dzy 18 a 23 rokiem ycia staro  zaczyna si  ju  po przekroczeniu 57 
roku ycia, natomiast najstarsi ankietowani (powy ej 70 lat) sytuowali staro  dopiero 
po osi gni ciu 65 lat. 

W Polsce, jak wynika z bada  CBOS (ibidem), zdecydowana wi kszo  doros ych
uwa a si  za osob  m od  (42% respondentów) lub w rednim wieku (36%). Zasadniczo, 
Polacy a  do 40 roku ycia maj  poczucie, e s  m odzi. Natomiast ankietowane osoby 
po 60 roku ycia, czyli te, które w wi kszo ci przekroczy y ju  omawiamy powy ej próg 
staro ci, nadal cz sto (49%) okre laj  si  jako osoby w rednim wieku. Okazuje si  zatem, 
i  Polacy zachowuj  m odo  ducha pomimo osi gni cia wieku, który sami okre lili jako 
staro . Fakt ten mo e wiadczy  o tym, i  kategoria staro ci jest cz sto traktowana jako 
niedotycz ca jednostki w sposób bezpo redni, tym samym staj c si  poj ciem zewn trz-
nym wobec jednostki, obcym, wyalienowanym.

3 Wst pna analiza s u ca wyodr bnieniu g ównych nurtów w dyskusjach oraz tematów poruszanych 
z najwi ksz  cz stotliwo ci  dokonana zosta a w programie przeznaczonym do analizy jako ciowej –
MAXQDA.

4 Ka dy artyku  móg  mie  przypisane od 1 do 12 kodów, w zale no ci od tego, do jakich sfer ycia spo ecznego
odwo ywali si  autorzy tekstów; zarówno publicy ci, jak i internauci. Artyku y by y ró nej d ugo ci, niemniej 
jednak postanowi am je potraktowa  jako pojedyncze jednostki analityczne, gdy  ka dy mia  swój narzucony 
temat, a dopiero w ramach dyskusji cz sto poszerzany by  o dodatkowe w tki.
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4. „KIEDY JE D  NA ROLKACH” 5,
CZYLI STARO  W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Przestrze  publiczna, rozumiana tu jako ulice, rynki, parki, sklepy, urz dy, galerie 
handlowe, kawiarnie, restauracje, kluby muzyczne, kina, by a tym obszarem, który najcz -
ciej pojawia  si  w materiale empirycznym jako istotny z punktu widzenia osób starszych. 

Nakre lenie zatem funkcji tej e przestrzeni w konstruowaniu obrazów staro ci wydaje si
szczególnie istotne. 

Jednym z wniosków wysuwaj cych si  na pierwszy plan po dokonanych analizach 
jest stwierdzenie, i  w sferze publicznej staro  konstruowana jest za pomoc  specyfi cznej 
strategii, a mianowicie niewidzialno ci.  Wypowiedzi na internetowych amach „Gazety 
Wyborczej” s  na to dosadnym przyk adem: „Najdelikatniejsz  form  dyskryminacji 
starych jest przezroczysto ” („Gazeta Wyborcza”, 17.11.2008). Obrazy staro ci i starych 
ludzi nie s  obecne w przestrzeni publicznej, brak jest reklam zewn trznych obrazuj cych
osoby starsze, osoby starsze s  nieobecne w takich miejscach jak galerie handlowe, 
kawiarnie. Organizacja przestrzeni, w szczególno ci za  miejskiej, nastawiona jest bowiem 
na potrzeby osób m odych. Brak obecno ci osób starszych w tej przestrzeni jest nie tylko 
wynikiem ich swoistej eliminacji przez inne grupy wiekowe, ma on tak e swoje korzenie 
w przekonaniach i postawach samych seniorów. Poni sze cytaty obrazuj  to zjawisko:

Na Starym Rynku w Poznaniu w pi tek wieczorem na dziesi ciu przechodniów 9,5 ma maks. 
25 lat. O klubie z jazzem nie ma co marzy ... Zaszywamy si  w bocznej uliczce w zaprzyja nionej
restauracyjce z przyzwoit redni  wieku bywalców6 (GW, 28.11. 2008).

Wdowa po pracowniku zak adów mi snych z Gorzowa, 75 lat, nie pracowa a:

– Do restauracji nie pójd , mo e z 10 lat temu by am. Stara babina usi dzie po ród m odych
w kawiarni i co? Wstyd (GW, 18.11.2008). 

Polska nie odstawia starszych ludzi, wprost przeciwnie, w Polsce sami starsi ludzie 
uciekaj  do aktywno ci. Chcieliby jak najwcze niej pój  na emerytur  (vide: obecne pro-
testy przeciwko likwidacji pomostówek), wol  siedzie  w domach przed telewizorami, 
a bardzo cz sto ich jedyna sfera aktywno ci yciowej i spo ecznej to systematyczne piel-
grzymki do przychodni i apteki (pomimo e bardzo cz sto nic poza hipochondri  im nie 
jest) (GW, 18.11.2008).

Innym procesem, który odbywa si  w przestrzeni publicznej jest gettoizacja staro ci,
wp ywaj ca na os abienie relacji mi dzypokoleniowych, a w zwi zku z tym tak e na 
zwi kszone ryzyko odwo ywania si  do stereotypów i uproszczonych typizacji w komuni-
kacji mi dzygrupowej. Zjawisko to mo na zaobserwowa  w wypowiedziach internautów:

5 ródtytu y w tej cz ci pracy zaczerpni te s  z tytu ów artyku ów b d cych cz ci  raportu „Gazety Wyborczej” 
Polska to nie jest kraj dla starych ludzi.

6 Wszystkie zamieszczone w tek cie cytaty pochodz  z raportu „Gazety Wyborczej” Polska to nie jest kraj dla 
starych ludzi. Dla wygody czytelnika pisownia cytatów zosta a poprawiona przez autork  tego tekstu.
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Byli cie kiedy  w centrum handlowym? Widzieli cie jaka tam jest rednia wieku (zarówno kupu-
j cych jak i sprzedaj cych)? Pomijaj c gimnazjalistów na wagarach, to pewnie z 27 lat. Ludzie po 
50 s  tam rzadko ci , po 60 czuj  si  nieswojo a tacy po 70. – je li takiego tam raz na ruski rok 
rzuci – wygl daj  obco jak przybysz z innej planety (GW, 17.11.2008). 

Po zako czeniu pracy zawodowej usuwamy si  z czynnego ycia. W moim ma ym miasteczku 
starzy ludzie chodz  do ko cio a, apteki i na targ. Bawi  wnuki i w tej roli widz  nas m odzi (GW, 
25.11.2008).

Kiedy m odzi mijaj  nas na ulicy, nie wymieniaj  z nami spojrze . Nie wpuszczaj  do wi kszo ci
klubów, bo si  boj , e im w tych klubach umrzemy i przerwiemy zabaw  (GW, 17.11.2008).

Próby przekroczenia tych symbolicznych barier dokonywane przez seniorów nie 
spotykaj  si  z pozytywnym odbiorem: „Kiedy je d  na rolkach, smarkacze krzycz :
Dziadek do piachu!” (GW, 17.11.2008). Sfery „dla m odych” i „dla starych” s  zatem 
chronione przez normy spo ecznego nieprzenikania, które z jednej strony umo liwiaj
cz onkom danej grupy atwiejsz  i niezak ócon  identyfi kacj , lecz z drugiej, uniemo liwiaj
spo eczne kontakty o pozytywnym wymiarze.

5. „STARO  ZACZYNA SI  PO 35”, CZYLI O RYNKU PRACY

Drugim obszarem, w którym istotnie kreowany jest obraz staro ci i do którego najcz -
ciej odnosili si  autorzy tekstów oraz ich komentatorzy jest rynek pracy.  Jak zauwa a jed-

na z internautek: „Staro  jest wmawiana przez media i pracodawców” (GW, 17.11.2008).
Stereotypy i wyobra enia, które obecne s  na wspó czesnym polskim rynku pracy 

dotycz  w g ównej mierze starszych pracowników, aczkolwiek granica wieku, gdy 
o pracowniku mo na ju  mówi  „za stary” jest zadziwiaj co niska. Szczególnie dotyczy 
to bran , które same tworz  owe wizerunki, czyli wspomnianych ju  wcze niej mediów 
oraz us ug reklamowo-marketingowych. Wyrazi cie nakre li  to Jerzy Jernas, autor 
jednego z artyku ów zamieszczonych w ramach raportu „Gazety Wyborczej” (z dnia 
28.11.2008): 

Jestem w sile wieku. Od lat jestem aktywnym niezale nym twórc fi lmowym. Jednak coraz cz -
ciej czuj  si  „niechcianym” twórc . Liczni organizatorzy festiwali adresowanych do niezale -

nych autorów fi lmowych uniemo liwiaj  mi w nich udzia . Wydaje im si , e niezale no  jest 
domen  m odych i có  ciekawego mo e pokaza  osoba, która uko czy a 35 lat? Tak, tak – 35 lat 
jest granic , powy ej której zaczyna si  w Polsce staro .

Opinia innego internauty tak e okre la pewn  cezur  wiekow , w której osoba zaczyna 
by  postrzegana jako za stara, a mianowicie: 

Brak tolerancji w Polsce najlepiej wida  na rynku pracy – tu staro  zaczyna si  wcze nie – po 
35 roku ycia trudno ju  znale  prac . Starzy ludzie s  zb dni (…) (GW, 17.11.2008). 
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Przewa aj cymi stereotypami na temat starszych pracowników s  te dotycz ce ich 
sprawno ci, efektywno ci, elastyczno ci, umiej tno ci uczenia si , boja liwo ci czy rosz-
czeniowo ci (Szukalski 2006).  Materia  empiryczny zebrany na potrzeby tej analizy nie 
dostarcza wielu pozytywnych opinii na temat starszych pracowników. W opinii m odego
pracodawcy starszych pracownikom 

Ju  (…) si  nie chce tak zasuwa . Wi cej choruj , s  ostro niejsi i nie maj  pomys ów (GW, 
22.11. 2008). 

Cz ciej jednak e to sami pracownicy wypowiadali si  na temat tego, jak pracodawcy 
ich postrzegaj . Pisz  zatem: 

cz owiek w moim wieku nie jest takim ot pia ym starcem, jak s dz  niektórzy pracodawcy (m -
czyzna, 50 lat) (GW, 28.11.2008);

jeszcze nie dosz am do tego okresu (mam troch  ponad 50) i tak e odczuwam bezwzgl dny na-
pór m odo ci. W pracy zosta am odsuni ta od reprezentowania fi rmy na zewn trz (tylko m ode
dziewczyny). Mam wra enie, e zacz to uwa a , e z wiekiem tracimy oprócz wygl du tak e
rozum (GW, 28.11.2008). 

Nie wszystkie obrazy osób po 50 roku ycia by y nacechowane negatywnie, wszak, 
jak wskazywali autorzy tekstów i komentarzy, cz sto osobami na wysokich stanowiskach 
w polityce lub biznesie s  osoby starsze, gdzie doceniane jest ich do wiadczenie i wiedza.

Pi dziesi ciolatek wg dzisiejszych standardów to stosunkowo m ody cz owiek, pokolenie pi -
dziesi ciolatków ma najwi ksze wp ywy w biznesie, polityce, nauce, w zasadzie we wszystkim 
(GW, 22.11.2008). 

6. „DYKTATURA M ODYCH TWARZY”, CZYLI STARO  W MEDIACH

Do roli mediów jako kreatora obrazów i znacze  staro ci nie trzeba nikogo przekony-
wa  (por. Bell 1992, Palmore 1990).  Dyskusje na forum „Gazety Wyborczej” obraca y si
g ównie wokó  problemu „wiecznej m odo ci” prezenterów telewizyjnych wynikaj cego
z faktu, i  telewizja, podobnie jak inne sfery ycia publicznego, jest postrzegana jako 
domena osób m odych, dynamicznych, kreatywnych, pod aj cych za nowymi trendami. 
Niemniej jednak, negatywne opinie o „starych” prezenterkach mo na by o znale  nie-
zale nie od wieku osoby wypowiadaj cej si . Za przyk ad mo e s u y  wypowied  pani 
Ireny, lat 75, emerytki:

Prezenterk  to mo na by  do czterdziestki. Stara si  ju  nie nada. Prezencji nie ma, tylko zmarszcz-
ki na twarzy. Zapomina aby tekstu. I wzrok nie ten, eby czyta  te wiadomo ci (…) W telewizji to 
ja wol  popatrze  na m odych, a nie na starych, schorowanych (GW, 22.11.2008). 

Inne wypowiedzi na temat prezenterek zawiera y takie opisy jak: „stare si  rozty y”,
„nie maj  energii”, „wygl daj  gorzej”. Taki stan rzeczy t umaczony jest przez odwo anie
do czynników natury zewn trznej wobec samej telewizji (co j  ma niejako „rozgrzesza ”),
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a mianowicie do ogl dalno ci programów, oraz tym, i  takie s  oczekiwania widzów. Jak 
t umaczy jedna z producentek: 

Telewizj  przecie  zarz dzaj  mened erowie, PR-owcy (…) Jak przeczytaj , e staro  si le
sprzedaje, to z obawy przed odpowiedzialno ci  za straty fi nansowe nie zatrudni  starych (GW, 
20.11.2008).

 Inna osoba zwi zana z telewizj  opowiada: 

Kiedy pytam twórców telewizyjnych, dlaczego w telewizji nie ma starszych prezenterek, odpowia-
daj : widzowie nie chc  ich ogl da . S  cyniczni, bo sami przyznaj , e media w równym stopniu 
zaspokajaj  gusta, co je tworz  (GW, 20.11.2008).

Inn  kwesti , która zdominowa a tok dyskusji by a dyskryminacja p ciowa, której do-
wiadczaj  kobiety w dziedzinie mediów. W artykule zatytu owanym Dyktatura m odych

twarzy (GW z dnia 20.11.2008) pojawia si  pytanie: 

Dlaczego telewizyjnych wiadomo ci nie mo e prowadzi  w Polsce stara kobieta? Siwow osi
mog , a siwow ose znikaj . Staro  oznacza naturaln mier  w mediach. Eliminacj . Rubikon, za 
którym zostaj  ju  sami m czy ni. Bo je li chodzi o kobiety, liczy si  wygl d, nie kompetencje, 
a na wizji terror pi kno ci szczególnie si  rozpanoszy . Jego pierwsza zasada g osi: pi kne jest to, 
co m ode (GW, 20.11.2008).

Problem niewidzialno ci pojawia si  zatem ponownie, tym razem w odniesieniu do 
starszych kobiet, które w telewizji pojawiaj  si  stosunkowo rzadko. Jako wyj tek od tej 
niepisanej regu y podawane by y Monika Olejnik czy Beata Tyszkiewicz. Taka przemiana 
pokoleniowa w mediach, gdzie staro  zaczyna si  ju  po czterdziestce mo e by czona
z szerszymi zmianami spo ecznymi, które mia y miejsce w okresie transformacji oraz tym, 
i  pracodawcy zacz li niech tnym okiem spogl da  na osoby zdobywaj ce do wiadczenie
zawodowe w okresie socjalizmu (Synak 2002). 

Podobna diagnoza mo e by  postawiona w odniesieniu do rynku reklam, który 
obok telewizji pe ni rol  g ównego kreatora obrazów staro ci we wspó czesnym polskim 
spo ecze stwie. Jak wskazuj  niektórzy autorzy, w Polsce niewiele jest reklam, które 
w realistyczny sposób oddawa yby natur  staro ci ( apacz 2007). Zazwyczaj obrazy starszych 
osób w reklamie ukazuj  silne stereotypy dotycz ce tej grupy wiekowej, przypisanych im ról 
spo ecznych lub stanu zdrowia. Zatem g ówne role, w których wyst puj  osoby starsze, to 
role bab  i dziadków sprawuj cych opiek  nad wnukami oraz te, w których reklamowane s
rodki farmakologiczne na dolegliwo ci typu osteoporoza lub reumatyzm. 

7. STARSZY CZ OWIEK I TECHNOLOGIA, 
CZYLI „PAN MIREK ZA STARY NA TAKI MODEL KOMÓRKI”

Podobnie jak specjali ci od marketingu i reklamy, tak samo us ugodawcy nierzadko 
ignoruj  potrzeby osób starszych, wypychaj c ich tym samym poza nawias konsumuj ce-
go spo ecze stwa. Oferta wielu banków, operatorów telefonii komórkowej czy internetu, 
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sklepów, szkó  j zykowych oraz innych podmiotów rynkowych skierowana jest najcz ciej
do osób w wieku 30-45 lat, co ma naturalnie uzasadnienie w fakcie, i  to ta grupa wiekowa 
jest najbardziej aktywna na rynku pracy, a co za tym idzie dysponuje najwi kszymi zaso-
bami fi nansowymi. Portfel polskiego emeryta jeszcze d ugo nie osi gnie wielko ci portfela 
emeryta europejskiego czy ameryka skiego. Niemniej jednak pozbawianie tej grupy osób 
mo liwo ci wyboru sprawia, i  tak samo postrzega ich reszta spo ecze stwa: jako bied-
nych, le ubranych, nieznaj cych j zyków i niepos uguj cych si  nowymi technologiami. 
Seniorzy skar  si  na amach GW, i

nie ma sklepów z ubraniami i butami dla seniorów. Telefony komórkowe maj  takie ma e cyferki, 
e trudno z nich korzysta . Wiele sprz tu jest z oprogramowaniem w j zyku angielskim (GW, 

01.12.2008)

oraz i

producenci i handlowcy lekcewa  ogromn  rzesz  odbiorców, jakimi s  ludzie starsi. Niestety 
z wiekiem nasza sprawno  (zarówno fi zyczna, jak i intelektualna) obni a si . Jest to nieuniknione 
i czeka nas wszystkich (GW, 22.11.2008).

Osoby uczestnicz ce w dyskusji na te tematy w szczególno ci zwraca y uwag  na 
niedost pno  zarówno technologiczn , jak i cz sto psychologiczn  us ug telefonii komór-
kowej dla osób starszych. Jedna z internautek opisuje: 

Oferowany sprz t (zarówno komórki jak i sprz t gospodarstwa domowego) naszpikowany jest 
elektronik  i tysi cem zb dnych dla starszych osób funkcji. A po za tym obs uga jest cz sto dla 
starszych osób zbyt skomplikowana – i to nie ma nic wspólnego z g upot , tylko cz sto z choro-
bami, na które cz ciej zapadaj  starsze osoby i ogólnym spadkiem sprawno ci (GW, 22.11.2008). 

Osoby starsze wspomina y tak e, i  cz sto w salonach operatorów traktowane s  jak 
intruzi, niechciani klienci, którzy tylko zabieraj  cenny czas, gdy  wymagaj  d u szego
czasu obs ugi:

(…) w punktach dealerskich, sklepach i salonach dodatkowo nie ma cz sto czasu na czytanie 
umowy, bo stoi kolejka i ludzie si  niecierpliwi . Sprzedawca zreszt  te , bo mu „target” ucieka 
(GW, 28.12.2008). 

Tym samym tworzona jest swoista bariera psychologiczna dla osób starszych, która 
mo e sprawi , i  w ostateczno ci cz ciej zrezygnuj  z pos ugiwania si  telefonami ko-
mórkowymi. Sugerowanie osobom starszym, i  s  za starzy na pewne rozwi zania techno-
logiczne jest nast pnym krokiem w kreowaniu wizerunku seniora jako niepe nosprawnego
umys owo i fi zycznie. Z drugiej jednak strony, bardzo cz sto podnosi y si  g osy samych 
seniorów, którzy udowadniali, jak dobrze radz  sobie z nowymi technologiami, w szcze-
gólno ci za  z telefonami komórkowymi oraz komputerami.

Mam 64 lata nie mam problemu z obs ug  komputera, telefonu komórkowego, pisz  i odbieram 
SMS (GW, 30.11.2008). 
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8. „TENIS, ROWER, BIEGANIE, GÓRY I DOBRE TOWARZYSTWO”, 
CZYLI O AKTYWNO CIACH SENIORÓW

Ostatnim tematem, który chcia abym poruszy  w niniejszym opracowaniu jest szeroko 
rozumiana aktywno  polskich seniorów. W tek ten wyodr bni am na potrzeby tej anali-
zy ze wzgl du na fakt, i  ca o  dyskursu prowadzona na amach GW toczy a si  wokó
przeciwstawnych idei staro ci, a mianowicie tej biednej, biernej i niesprawiedliwej staro ci
oraz tej aktywnej, mobilizuj cej i radosnej. Podstawowym wnioskiem, jaki mo na wysnu
z ca o ci zebranego materia u empirycznego jest fakt, i  powy sze obrazy staro ci zderzaj
si  w polskiej rzeczywisto ci spo ecznej jako dwa konkurencyjne modele starzenia si .
Znaczna cz  seniorów przedstawia a ten okres ycia jako aktywny i inspiruj cy oraz 
bardzo mocno od egnywa a si  od przypisywania im atki „emeryta”. Bardzo emocjonalny 
stosunek do takich procesów pokaza a jedna z internautek: 

O, jasna cholera. Zmilcz , kto i dlaczego mnie upokarza w tym durnym kraju. Seks uprawiam 
codziennie. Mandaty zdarzaj  mi si  za szybk  jazd  samochodem. Garnki lepi , pierogi te , ro-
bi  makatki (bardzo adne!). Na nia czenie wnuka podró uj  kilkana cie godzin w jedn  stron .
I uwielbiam to robi . Do kruchty sama w a , jak jest ciekawa. Ja rz dz  we w asnym wiecie.
Prze roczysta? Nie... Bajecznie kolorowa (…) Co z tego e pracuj , e kwitn . Ju  si  mnie pakuje 
na katafalk (GW, 28.11.2008). 

Rodzaje aktywno ci wymieniane przez seniorów w odpowiedzi na bierny model sta-
rzenia si  by y najró niejsze, pocz wszy od sportu, poprzez edukacj  (uniwersytety trze-
ciego wieku, kursy dokszta caj ce), podró e, hobby, kino, teatr, muzyk , a  po wolontariat, 
partycypacj  w organizacjach pozarz dowych i politycznych. Wydaje si  tak e, i  to, jaki 
model b dzie praktykowany przez jednostk , zale y w a nie od niej samej, co obrazuj
poni sze wypowiedzi: 

Staro  to kwestia wyboru. Zaczyna si  wtedy, gdy... zaczynamy o niej my le . Mam 40 lat, 
a czuj  si  niewiele starsza od swych córek (17 i 18 lat). Bywa, e donaszam po nich ciuchy (GW, 
25.11.2008).

Ten jest stary, kto chce by  stary. ycie w ka dym wieku jest pe ne uroku, niewa ne, czy jest si
wiosn , czy jesieni  (GW, 25.11.2008).

Ja sko cz  co prawda 60 za nieca e 2 lata, ale uwa am, e staro  (…) jest naszym wyborem 
(GW, 21.11.2008).

My l , e wiek jest w g owie. S  starzy trzydziestolatkowie i m odzi siedemdziesi ciolatkowie
(…) (GW, 17.11.2008).  

9.  PODSUMOWANIE

Odpowied  na pytanie po rednio zawarte w tytule zale y naturalnie od perspektywy, któ-
r  obierzemy my jako badacze rzeczywisto ci spo ecznej, spo ecze stwo jako twórca obra-
zów i znacze  oraz sami ludzie starsi jako aktywni lub bierni uczestnicy procesu konstruowa-
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nia rzeczywisto ci. Obraz polskiej staro ci wy aniaj cy si  z powy szych rozwa a  nie jest 
jednorodny. Nie by o to naturalnie mo liwe, aby taki obraz uzyska . Niemniej jednak mo na 
podkre li  kilka procesów, które maj  obecnie miejsce w polskiej rzeczywisto ci spo ecznej. 

Przede wszystkim istotnym problemem wydaje si  fakt dyskryminacji osób starszych 
w przestrzeni publicznej oraz w obszarze rynku pracy i zatrudnienia, a tak e w dost pie
do nowoczesnych technologii. Procesy marginalizowania osób starszych wydaj  si  do
wyra nie nakre lone w tekstach artyku ów oraz w wypowiedziach osób je komentuj cych.

Warte podkre lenia jest to, i  polska staro  jawi si  jako odmienna od tej mo liwej
w innych krajach europejskich czy w USA. Przyk adem na to mo e by  ta wypowied :

Najwi ksze gwiazdy dziennikarskie ameryka skiej telewizji to: Larry King – 75 lat, Barbara Wal-
ters – 79 lat, Jim Lehrer – 74 lata (GW, 20.11.2008).

Internauci bardzo cz sto zwracali uwag  na fakt, i  to w a nie polska specyfi ka ycia
spo ecznego, kultu tradycyjnych ról spo ecznych i warto ci sprawia niejako, i  staro  jest 
postrzegana w barwach szaro-czarnych. 

To ja, 60-latka. W Pary u, Londynie czy Nowym Jorku nikomu nie przyjdzie do g owy pomy le
o mnie STARA. A w Polsce – jestem staruszk  (GW, 28.11.2008).

Staro  w wiecie nowoczesnym nie jest witana okrzykami rado ci i wiwatami, 
a raczej unikana, zamykana w czterech cianach z obawy przed jej nieod cznym nast p-
c  – mierci  (Butler 2008).  Nie jest to jednak proces ani zako czony, ani skuteczny, 
gdy  staro  stanowczo, z determinacj  i impetem (od)zyskuje podmiotowo . Aktywno
seniorów wzrasta, powoli, aczkolwiek systematycznie, staj  si  oni grup wiadom  swoich 
praw, mo liwo ci oraz wzrastaj cych ambicji, aby nie pozostawa  w tyle za m odymi i aby 
udowadnia , i  Polska mo e by  krajem dla starych ludzi. 
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POLAND: NO COUNTRY FOR OLD MEN? OR: ON SOCIAL CONSTRUCTION OF OLD AGE

The article focuses on the various approaches to the phenomenon of old age in Poland from the perspective of 
social constructionism in sociology. It attempts to demonstrate that the defi nition of old age is not a primitive 
notion of essentialist character, but a set of meanings that are permanently transformed and negotiated depend-
ing on the social contexts in which they are deployed. 

The concept of social constructionism of Peter Berger and Thomas Luckmann serves as a theoretical 
prism for the analysis of the empirical material. The empirical material consists of a set of texts and commen-
taries from the readers and users of the Internet portal GazetaWyborcza and the report “Is Poland a country 
for old men?”. The major guideline for the analysis of the empirical material was to identify the major themes 
and spheres of social life discussed among the readers and Internet users. The subsequent steps were: synthesis 
and interpretation of the results.

The analysis showed that the main concerns regarding the topic of old age are the following: public 
space as a place of alienation or even perhaps “invisibility” of older people, the labour market as an area 
of domination of young people, media described as the “dictatorship of young faces”, and the usage of new 
technologies by seniors. 

Key words: old age, social constructionism, media
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