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Agnieszka STEFANIAK-HRYCKO

Stare kobiety: problemy z rolą i tożsamością

Starość
Starzy ludzie ' stanowią dla społeczeństw rozwiniętych ogromny problem . Jak 

wiadomo, ludzi w wieku poprodukcyjnym  przybywa z dekady na dekadę i nie ma 
powodu, by oczekiwać odwrotu od tej tendencji. Przed politykam i, ekonom istam i 
pracownikam i społecznymi staje więc ogromne zadanie „poradzenia sobie z pro
blem em ”, czyli przygotowania system u em erytalnego na sytuację, w której osoby 
w wieku produkcyjnym  nie będą mogły udźwignąć ciężaru dostarczania środków 
na wypłaty em erytur („siwienie budżetów  społecznycli”^). Wydaje się, że jeszcze 
trudniejsze zadanie stoi przed społeczeństwem, które panicznie boi się starości^. 
Todd Nelson po przeanalizow aniu licznych badań potw ierdził, że społeczeństwo 
negatywnie ocenia zarówno starzenie się jako proces, jak i samych ludzi starych"'.

Starość, według większości geriatrów  i gerontologów, rozpoczyna się w wieku 60-65 
lat. Za jedyną obiektywną granicę m ożna uznać m om ent przejścia na em eryturę, ale 
ten jest różny w różnych krajach (różnica m iędzy W ęgrami a D anią w przypadku 
kobiet wynosi 12 lat). Znawcy tem atu podkreślają więc zgodnie, że nie istnieje 
uniwersalna dla wszystkich ludzi granica starości.

2/ Por. B. Szatur-Jaworska Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2000, s. 9 oraz E. Trafialek Polska starość w dobie 
przemian, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003, s. 89.

L.A. M organ, S. Kunkel Aging. The social context. Pine Forge Press, California 2001, 
s. 3.

T. Nelson Psychologia uprzedzeń, przel. A. Nowak, G dańskie W ydawnictwo 
Psychologiczne, G dańsk 2003, s. 221, 222.
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Ludzie starzy żyją na m arginesie społeczeństwa. N ie tyle w sensie dosłownym, 
co symbolicznym (Isategoria łudzi zbędnycłi). Oczywiście, można wymienić sze
reg znam ienitycłi nazwisłs łudzi w podeszłym wiełsu, łstórzy wyznaczają norm y 
m orałne (do niedawna Jan Paweł II czy Czesław Miłosz), obyczajowe (Grażyna 
Szapołowsłsa otwarcie mówiąca o m enopauzie i terapii łiorm onałnej), łsułturowe 
(szereg cenionycłi pisarzy/nobłistów), polityczne (jeszcze dłuższy szereg polity- 
ków, bo jals wiadomo, politycy są zwylsle panam i po sześćdziesiątce). Podręcznilsi 
traktujące o ludziach starych skwapliwie odnotowują nazwiska wybitnych twór
ców, którzy w jesieni życia tworzyli swe najdoskonalsze dzieła. Wydaje się jednak, 
że o ludziach tych rzadko m yśli się w kategoriach starości. M ają oni pewien ro
dzaj władzy, choćby w postaci zainteresowania mediów, a władza, wybitny in te
lekt, zdolności organizacyjne nie są już dziś kojarzone z atrybutam i starców^. 
M ożna chyba powiedzieć, że istnieje cały szereg kategorii znoszących wiek. Osoby 
publiczne czy pełniące ważne funkcje społeczne nie są postrzegane w kategorii 
wieku, aż do m om entu, w którym  niedołęstwo idem encja  wykluczą je z pozycji 
autorytetów.

Co jednak z m ilionam i ludzi starych, którzy dla społeczeństwa nie istnieją 
albo pojawiają się jedynie jako problem ? Czy ludzie, którzy przekroczyli m a
giczną granicę 65 roku życia i zostali „odesłan i” na em ery turę, ludzie słabi, 
sam otni, często podupadający na zdrow iu, w idzą w osobach publicznych w po
deszłym w ieku swoich reprezentantów ? To raczej m ało praw dopodobne. W ystar
czy pobieżnie tylko przyjrzeć się p roduktom  k u ltu ry  popularnej, by odnotować 
w nich  nieobecność ludzi starych. „Starość się kom ercyjnie nie liczy, a wszystko 
pow inno się liczyć m erkan ty ln ie” -  zauważa w jednym  ze swoich tekstów  Boże
na Umińska'^.

Stereotypowy starszy człowiek jest zmęczony, powolny, schorowany, bierny, 
samotny; poza tym  ma sklerozę, nie nadąża za bieżącymi inform acjam i, ma kon
serwatywne poglądy^. W  społeczeństwie funkcjonuje również stereotyp „wścib- 
skiego sąsiada” (a raczej sąsiadki), „starego lub ieżn ika”, człowieka kłótliwego 
i aspołecznego^. Inform ację o tym, że starość jest zjawiskiem wysoce niepożąda
nym, otrzym ujem y już na poziomie języka; „stary p ie rn ik”, „stary zgred”, „stare 
próchno” i „stara baba” -  to najczęściej używane i najm niej jeszcze w ulgarne okre
ślenia odnoszące się do ludzi w podeszłym wieku. Z drugiej strony, język odzwier-
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5/

6/

Tamże, s. 236; o zmieniającej się roli człowieka starego w społeczeństwie 
i kulturze piszą także Jean Pierre Bois i Georges M inos, por. J.-P. Bois
Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, przeł. K. M arczewska, 
Wydawnictwo M arabut, Warszawa 1996, G. M inos Historia starości. Od antyku do 
renesansu, przeł. K. Marczewska, Wydawnictwo M arabut, Warszawa 1995.

B. U m ińska Chiński lifting, www.oska.org.pl /articles.php?id=29 .

T. Nelson Psychologia uprzedzeń, s. 224.

8/ Tamże, s. 223, 224.
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ciedla także tendencję odwrotną. W  wysokiej polszczyźnie mówienie o kim ś „stary” 
jest zdecydowanie w złym tonie, dlatego istnieje szereg mniej lub bardziej dziw
nych eufemizmów: „poważny w iek”, „podeszły w iek”, „trzeci/czw arty w iek”, „je
sień życia”, „senior” itp.

Stara kobieta w  społeczeństwie 
(czy tylko nieużyteczna samica?)
Jeszcze większy problem  społeczeństwo i ku ltu ra m ają ze starym i kobietam i.

0  ile starsi mężczyżni są w pewien sposób ze społeczeństwa wykluczeni, o tyle 
starsze kobiety są wykluczone podwójnie. Po pierwsze, ponieważ są kobietam i i j uż 
w tym  sensie stanowią odstępstwo od normy, która jest męska, a po drugie, bo 
starość pozbawia je niezwykle pożądanego w społeczeństwie atrybutu  -  urody. Nie 
dość, że są kobietam i, to są stare i brzydkie, a więc brak  im  najbardziej cenionych 
przymiotów kobiecości. To podwójne wykluczenie stawia wręcz pod znakiem  za
pytania sens ich istnienia.

Starość kobiet jest inna niż starość mężczyzn także dlatego, że zwykle to ko
biety żyją dłużej (przeciętnie o 7 lat), wcześniej przechodzą na em eryturę, a przy 
tym  na ogół wychodzą za mąż za mężczyzn starszych od siebie. W  efekcie kobiety 
często w dość m łodym  w ieku pozostają same, co dla wielu z nich jest równoznacz
ne z trudną do przezwyciężenia u tratą roli społecznej.

Niełatwo oprzeć się w rażeniu, że czas różnie obchodzi się z ludźm i w zależno
ści od ich płci. O ile mężczyznom wiek dodaje powagi, wyostrza rysy i często czyni 
bardziej interesującym i niż byli w młodości, o ty łe  w przypadku kobiet bezlito
śnie obnaża wszelkie niedoskonałości ciała: „Mężczyznom nie stawia się tak kate
gorycznego wymogu utrzym ania m łodości za wszelką cenę, m ają prawo przed
wcześnie się zestarzeć albo po prostu  starzeć się zgodnie ze swym wiekiem. Kobie
tom  narzuca się ideał zm umifikowanej dw udziestolatki” .̂ D ojrzali mężczyżni lub 
-  jak często się ich określa -  mężczyżni w sile wieku, wzbudzają zainteresowanie 
u młodych kobiet. N atom iast kobiety w ich w ieku m ają niewielkie szanse na zna
lezienie partnera w swoim wieku lub młodszego. Dzieje się tak poniekąd dlatego, 
że od kobiet wymaga się nie tylko (a w niektórych przypadkach: nie tyle) kom pe
tencji, ale i nienagannego wyglądu rozum ianego jako zgrabna sylwetka, gładka 
skóra, ładna, pozbawiona zm arszczek twarz, a te wszystkie cechy są atrybutam i 
młodości'®. Dlatego też kobiety boleśniej odczuwają fizyczne przejawy starzenia
1 u tratę urody, zwłaszcza jeżeli na wyglądzie zewnętrznym  i kobiecości budowały 
własną tożsamość. Kurczowe trzym anie się m łodości jest więc społeczną koniecz-

N a Hawaje nie polecą. O niewidzialności kobiet starych rozmawiają Kinga Dunin,
Renata Siemieńska i Barbara Limanowska, 
www.oska.org.pl/articles.phpPid =  19.

g  10/ ;n. E\.coiiPrzetrwają najpiękniejsi, przeł. D. Cieśla, W ydawnictwo Cis,
S  Wydawnictwo WAB, Warszawa 2000, s. 89.
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n o śc ią" , bo starość kojarzy się wyłącznie z n iedostatkiem  (utratą): zdrowia, uro
dy, sprawności, sił, zainteresowań, autonom ii'^.

Simone de Beauvoir zauważa również, że: „Mężczyzna starzeje się stopniowo, 
kobieta zostaje nagłe odarta z kobiecości; w m łodym  stosunkowo wieku traci urok 
erotyczny i płodność [...]. A przecież ma wtedy jeszcze przed sobą, bez żadnycłi 
widoków na przyszłość, mniej więcej połowę dorosłego życia” '^. Jeszcze bardziej 
dosadnie brzm i kom entarz Germ anie Greer: „Większość stworzeń nie pęta się po 
świecie do zgrzybiałej starości, łecz znika dyskretnie wkrótce po przekazaniu swycłi 
genów. Samica rodzaju łudzkiego stanowi wyjątek, ponieważ żyje przeciętnie dwa 
razy dłużej niż jej zdołność do wydawania potom stwa” '"'. Kobieta może więc być 
podm iotem  dopóki jest potrzebna, dopóki jest atrakcyjna, ma wąską tałię i szero
kie biodra, co -  jak pisze N ancy E tc o ff-  czyni z niej doskonały m ateriał na żonę 
i m atkę'5. Greer sugeruje, że kobieta po zaspokojeniu potrzeb swojego gatunku 
może rozpocząć nowe, sam odziełne życie''^. W  rzeczywistości jednak po wypełnie
n iu  rołi m atki na kobietę czekają nowe zadania, które mogą opóźnić m om ent od
rzucenia; stara kobieta może pełnić we współczesnym społeczeństwie dwie rołe: 
najpopułarniejszą rołę babki i nieco arcłiaiczną rołę w iedźm y Roła babci jest kon
tynuacją rołi darmowej gospodyni domowej (oficjałnie: żony) i cłioć dła wiełu ko
biet jest ciężarem, inne może ratować przed samotnością i regresją.

Starsze kobiety często są uprzedm iotaw iane -  postrzega się je w sposób utyłi- 
tarny; m ają kompensować braki usług'^. Rodzice na ogół m uszą ałbo po prostu 
cłicą pracować i często nie rozum ieją, że babcia nie ma obowiązku wycłiowywać 
icłi dzieci. Co więcej, samym em erytkom  zwykłe nie przycłiodzi do głowy, że mają 
prawo reałizować własne am bicje, spełniać m arzenia, na które wcześniej nie miały 
czasu, że mogą odmówić dzieciom pomocy. W edług naukowej interpretacji, rów
nież do pełnienia funkcji babci predestynuje je biołogia. Mówi ona, że m enopauza 
stanowi krok w ogółnym trendzie podwyższania nie łiczby, ałe jakości przycłio- 
dzącego na świat potomstwa. Pozostałą -  po łatacłi pracy zawodowej i domowej -  
energię warto zainwestować w sukces reprodukcyjny potomstwa, czyłi opiekę nad 
w nukam i (sic!). W  ten sposób kobieta osiąga większy sukces reprodukcyjny, niż

'  ' /  B. Bartosz, E. Zierkiewicz Starość w narracjach kobiet młodych i starych, 
w: Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, red. E. Zierkiewicz, A. Łysak,
M arM ar, M. Kaczorowski, W rocław 2005, s. 13.

M. Susułowska Psychologia starzenia się i starości. Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1989, s. 66, 93.

Tamże, s. 634.

G. G reer Zmiana -  kobiety i menopauza, przel. M. Golewska, W ydawnictwo Amber,
Warszawa 1995, s. 180.

'5 /  EtcoiiP rzetrw ają..., s. 269.

G. G reer Zm iana..., s. 180.

'  N a Hawaje nie polecą... łN
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wówczas, gdyby sama nadal rodziła'^, no i jest użyteczna. W  podobny sposób, wią
żąc kobietę z naturą, prawie niezauważalnie ogranicza się jej możliwość dokony
wania wyborów. Simone de Beauvoir notuje: „Ponieważ kobieta nie wyzwoliła się 
jeszcze z funkcji samicy, jej los w znacznie większym stopniu niż los mężczyzny 
zależy od fizjologicznego przeznaczenia”'^. Pleć biologiczna staje się wyznaczni
kiem  zachowań kobiet w różnym  wieku^°, a w efekcie także i ich am bicji^'.

Rola babci jest typową rolą kobiecą, ale jednocześnie zaprzecza kobiecości. 
Babcie z założenia nie są fizycznie atrakcyjne, ani nie m ają seksapilu, no może 
poza T iną Turner, wyjątkiem  potwierdzającym  regułę. W  rozmowie, kiedy inter- 
lokutorka oświadcza „ja już jestem  babcią”, jedyną przyjętą odpowiedzią jest peł
ne zdziwienia stwierdzenie: „niemożliwe, a tak młodo wyglądasz”. Jak pisze M a
ria Peisert, nazwanie kobiety „dziwką” nie deprecjonuje cech jej płci, ale już okre
ślenie jej „stara” -  tak^^.

Kolejne wcielenie charakterystyczne dla starszych kobiet to czarownica/w iedź
ma. Ta rola jeszcze silniej wiąże kobietę z naturą; daje jej niepokojące zdolności 
pozwalające panować nad życiem i śmiercią. G erm aine Greer pisze: „Będąc arbi
tram i narodzin, kobiety rządzą również śm iercią”^ .̂ W  społeczeństwach pierwot
nych stare kobiety m iały władzę, którą dawał im  kontakt z naturą; pełniły role 
uzdrowicielek, prorokiń, szamanek, a przede wszystkim położnych. Pojawienie się 
pism a i rozwój medycyny stopniowo deprecjonowały stare kobiety i pełnione przez 
nie role. Apogeum walki z czarownicami nastąpiło  w epoce stosów; procesy cza
rownic rozpoczęły się bowiem jako wojna ze starym i kobietami^^. Dziś mało kto 
zna żródłosłów słowa „wiedźma”, tymczasem jest ono ściśle związane z wiedzą („ta, 
która wie”). Ten kobiecy m onopol na wiedzę ożyciu , chorobie i śm ierci dawał 
ogromną władzę niedostępną mężczyznom. Nic więc dziwnego, że w patriarchal- 
nym społeczeństwie coraz szybciej kurczyła się enklawa kobiecej władzy i swobo
dy. „Od najdawniejszych czasów do dziś historia czarownictwa jest nierozerwalnie

J. Podgórska Ten problem, „Polityka” 2005 nr 13.

S. de Baeuvoir Druga pleć, przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska, Wydawnictwo Jacek 
Santorski & Co, W arszawa 2003, s. 634.

L. C arli Przyczyna tkwi w biologii: czy różnice między płciami są uwarunkowane 
biologicznie?, w: Kobiety, mężczyźni i pleć. Debata w toku, red. M. Roth Walsh, 
oprać, naukowe A. Titkow, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003, s. 66.

21/ Todd Nelson pisze, że aktywizacja kulturowego stereotypu może skłaniać kobiety 
do tłum ienia postaw związanych z potrzebą osiągnięć {Psychologia..., s. 278).

22/ M. Peisert „On” i „ona” we współczesnej polszczyźnie potocznej, w: Językowy obraz 
świata a kultura, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, W ydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, W rocław 2000.

23/ G. Gveev Zmiana.., s. 10.

"O 24/ Podgórska Ten problem, por. A. Łysak, E. Zierkiewicz Czarownica -  w baśniach -  
(zawsze?) musi zginąć, w: Starsze kobiety..., s. 146.
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związana z m ęskim  lękiem  przed kobietam i -  z tendencją męskiej podświadomości 
do zrównywania kobiet ze złem ”^ .̂ Czarownice -  stare, brzydkie, pomarszczone 
kobiety -  uwolnione od ról seksualnych, a zwłaszcza od bycia postrzeganym i przez 
ich pryzm at, są jednocześnie uwolnione spod władzy mężczyzn. Może głęboka n ie
chęć mężczyzn do starych kobiet wynika właśnie z niezależności tych ostatnich?

Brak ról społecznych^'^ dla starych kobiet ma odzwierciedlenie w kinie i te
atrze, które kobietom  po pięćdziesiątce nie oferują ciekawych ról pierwszoplano
wych; wyjątki to między innym i kreacje w m onodram ie Shirley Valentine i dram a
cie Lawendowe wzgórza.

Pytanie o tożsamość
w  którym  m om encie kobieta przekracza cienką granicę między dojrzałością 

a starością? Czy zaczyna czuć się staro, kiedy odchowa dzieci, czy po przejściu na 
em eryturę, czy też kiedy uświadamia sobie, że ciało przestało być tak sprawne jak 
kiedyś i coraz częściej odmawia posłuszeństwa? A może to nie odbicie w lustrze 
czy wiek m etrykalny, ale spojrzenia innych ludzi sytuują ją w gronie starych?

Psychologowie udowodnili, że wygląd zewnętrzny bardzo znacząco wpływa na 
stan psychiczny człowieka, na jego poczucie własnej wartości, na tożsamość. Sy
gnały, które docierają do człowieka na jego tem at (Cooleyowska jaźń odzwiercied
lona) stanowią, obok własnego wyobrażenia o sobie, fundam ent obrazu własnego 
Ja. Żyjąc w społeczeństwie, doskonale znam y (i odczuwamy) stereotypy dotyczące 
naszej grupy. Ludzie starzy również wiedzą, że są postrzegani jako słabi, uciążliwi
i nieatrakcyjni, zwłaszcza że wiek należy do kategorii podstawowych^^. Stanowi 
zatem  kanwę, na której podświadomie budujem y nasze postawy wobec innych; 
jest autom atycznym  elem entem  spostrzegania społecznego^^. W idząc osobę na 
ulicy, bez uświadomionego wysiłku klasyfikujem y ją jako m łodą bądź starą. Oczy
wiście, to postrzeganie również nie jest subiektywne; zm ienia się ono pod wpły
wem sytuacji, doświadczeń, własnego wieku i innych czynników. Dlatego tak trudno
o jednoznaczną granicę starości.

W  przypadku ludzi starych, tak samo jak w przypadku innych często dyskry
m inowanych grup, działa m echanizm  określany w psychologii jako „zagrożenie 
stereotypem ”, czyli obawa przed potw ierdzeniem  negatywnego obrazu własnej 
grupy^^. W iąże się ona z wykonywaniem zadań objętych stereotypem  poniżej włas
nych możliwości. Świadomość, że słaby wynik potw ierdzi negatywny obraz włas
nej grupy paraliżuje i prowadzi do spadku poziom u w ykonania zadania. W  związ-

E. Jong Czarownice, przeł. D. C hojnacka, Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 170.

Pisze o tym również Greer, Zm iana..., s. 14.

27/ T. Nelson Psychologia...., s. 43.

2*/ Tamże, s. 261.

Tamże, s. 305.
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ku z tym, że ludzi starzy są postrzegani nie tylko jako słabi fizycznie, ale też jako 
m niej niż ludzie m łodzi wydolni umysłowo, wiele wykonywanych przez nich za
dań może zawierać w sobie elem ent zagrożenia stereotypem. Negatywne w izerun
ki starszych kobiet w prasie, zwłaszcza „kolorowej” (setki porad, co robić, żeby się 
nie zestarzeć; starość jako straszak) i w telewizji nie pozostają bez wpływu na ich 
samoocenę, a co gorsza zaburzają postrzeganie rzeczywistości^®. Konsekwencje dla 
ludzi starszych mogą być znacznie poważniejsze niż dla pozostałych, jako że stoją 
oni przed koniecznością dokonania b ilansu życia.

Na poziom sam oakceptacji starszych kobiet ma wpływ fakt, że stereotypy, poza 
funkcją deskryptywną, pełnią także funkcję norm atywną. N ie tylko mówią jak 
postrzegana jest dana grupa, ale również sugerują jak stereotypizowane grupy 
powinny się czuć, co powinny robić, a czego robić im nie wypada^'. Najlepiej więc, 
aby starsze kobiety były użyteczne i niekłopotliwe. N ie powinny ubierać się zbyt 
ekstrawagancko, ani głośno zachowywać. W ielu sądzi, że nie ma nic bardziej n ie
smacznego niż stara kobieta w przebraniu  młodej dziewczyny. Po pięćdziesiątce 
odpadają więc kolorowe ciuszki i fantazyjne wzory. Szarości, brązy i tradycyjna 
żałobna czerń powinny skutecznie usuwać starsze panie z w idoku publicznego. 
„Taka baba powinna być niewidoczna, powinna się rozpuścić we mgle i nie kłopo
tać sobą świata, zwłaszcza męskiego”^ .̂ Jeżeli nie dostosuje się do tego wymogu 
będzie odbierana jako w ariatka, histeryczka, pyskaty babsztyl albo „gerontofemi- 
n istka”^̂ . Nieważne jak kom petentną jest badaczką, pisarką, działaczką, bo i tak 
n iepopularne poglądy wypowiadane przez starszą kobietę będą utyskiw aniam i 
przechodzącej m enopauzę (czytaj: rozhisteryzowanej/rozchwianej em ocjonalnie/ 
nielogicznej) baby. I choć za tym  stw ierdzeniem  nie idą żadne poważne argum en
ty, to jest ono popularne nie tylko w kontaktach prywatnych, ale też w zakładach 
pracy, a nawet na m ównicach polityków (argum entacja przeciwko M argaret That- 
cher).

G reer sugeruje nawet, że dosyć powszechnym  zjaw iskiem  jest irracjonalny 
strach przed starym i kobietam i, na którego określenie ukuła term in  „anofbia” "̂'. 
Stare kobiety często padają ofiarą żartów, zwłaszcza ze strony ludzi młodych. Są 
dyskryminowane, traktowane niepoważnie i protekcjonalnie, bywają nawet poni
żane. Co gorsze, takie zachowanie często spotyka się z obojętnością obserwatorów,
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zupełnie jakby starość była wystarczającym uspraw iedłiw ieniem  talsiego tralsto- 
wania^5. W  społeczeństwie, w lstórym  starość tralstowana jest wyłącznie jałso de
gradacja, obsesyjne zacieranie coraz natrętniej pojawiającycłi się śładów starzenia 
powołi staje się norm ą. Stąd coraz więłssza popułarność operacji płastycznycłi.

Kołejną sferą wyłsłuczenia starszycłi łsobiet jest sełss. Jałs pisze G erm anie Greer 
„łsobiecie po m enopauzie odmawia się prawa pożądania mężczyzn” '̂̂ . Sełss sta- 
rycłi łudzi jest śmieszny, a icłi stare pomarszczone ciała żałosne. Lwia część prze- 
łsazów związanycłi z sełssem odnosi się do łudzi młodycłi i przedstaw ia jedynie 
m łode i atrałscyjne osoby. W  ołsresie, łsiedy łudzie odcłiowałi już własne dzieci, 
zapewniłi sobie przyzwoite warunłsi m ateriałne, m ają więcej wołnego czasu, mo- 
głiby zająć się własnymi potrzebam i, również ciełesnymi. N ie są już przecież słsrę- 
powani łęłsiem, że przydarzy się niecłiciana ciąża ałbo dziecłso znienacłsa wbieg
nie do połsoju. A jednali tworzy się wrażenie, że łudzie wwiełsu podeszłym nie 
upraw iają sełssu. Oczywistością jest, że połsłsie społeczeństwo łsonsełswentnie je
dynie o sełssie miłczy, i to nie tyłłso w odniesieniu do łudzi starszycłi. Jednałs te
m at związłsów erotycznycłi m iędzy łudżm i starym i mógłby wydać się drastyczny, 
nieestetyczny, odstraszający odbiorcę. Co gorsze, mógłby jałs niełstóre wystawy, 
obrazić czyjeś uczucia. Zgodnie ze stereotypem , stare łsobiety powinny przesiady
wać na zm ianę to z wnułsami, to w łsościełe. W  obłiczu tałsiego stereotypu mówie
nie o łsontałstacłi intym nycłi babć i dziadłsów wydaje się niedorzecznością.

Zakończenie
Starość jest cłiorobą, łstóra atałsuje w m łodym  wiełsu -  łsonstatuje Edyta Zier- 

łsiewicz^^. Szczególnie szybłso atałsuje łsobiety; to one są dysłsryminowane ze wzglę
du na wiels znacznie wcześniej niż mężczyżni, bo już w wieku 40 łat, a zdarza się, 
że nawet w wieku lat 30^^ (na przykład 25-łetnia modelka, 35-łetnia kobieta szu
kająca pracy, 40-latka pragnąca urodzić dziecko). N ic więc dziwnego, że to właś
nie kobiety są szczególnie czułe na punkcie wieku; do tego stopnia, że zasada nie- 
pytania kobiet o wiek zyskała silne umocowanie w sferze społecznej, wręcz stała 
się normą^^.

W ykluczenie starycłi kobiet, poza wspom nianym i tu  społecznym i psycłioło- 
gicznym, ma także inne wymiary. Niezwykle ciekawy jest wymiar ekonomiczny
i związana z nim  dyskusja na tem at zrównania wieku em erytalnego kobiet i męż-

^5/ E. Wysocka Babcia czy Megiera? Wizerunek starych kobiet w polskich serialach 
obyczajowych, w: Starsze kobiety..., s. 193.

36/ Tamże, s. 29.

37/ E. Zierkiewicz7Va co kom u..., s. 229.

3*̂ / A. Łysak (Nie)obecność starszych kobiet w prasie młodzieżowej, w: Starsze kobiety..., 
s. 211.

39/ Por. G. G reer Zmzajja..., s. 45.

Stefan iak-H rycko Stare kobiety: problemy z rolą i tożsamością

http://rcin.org.pl



czyzn. Odrębne zagadnienia stanowią również problem y zdrowotne i m aterialne 
starszych kobiet. M ożna by mnożyć aspekty życia starszych kobiet, w których są 
one dyskryminowane. W niosek nasuwa się więc sam: „nie wolno się zestarzeć, bo 
to prowadzi do społecznej (towarzyskiej/zawodowej) samozagłady”"̂®. I m im o że 
kobiety po pięćdziesiątce stanowią dziś jedną z najliczniejszych grup w s truk tu 
rze ludności świata Zachodu"^', są jednocześnie jedną z grup najbardziej dyskry
minowanych. Dlatego też Greer sugeruje, że m ądra kobieta nie zestarzeje się szyb
ciej niż będzie to absolutnie konieczne.
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