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STRESZCZENIE 

Tożsamość społeczna jednostki jest pochodną przynależności człowieka do różnych grup 

społecznych. Ma ona wymiar subiektywny (poczucie tożsamości) i obiektywny 

(zaklasyfikowanie jednostki przez innych). Pozwala ona włączyć siebie we wspólnotę, określić 

się jako członek/członkini określonych grup społecznych, swoje podobieństwo, a w efekcie 

korzystać z poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, jakie daje grupa. 

Socjologowie zwykli też kłaść nacisk na role społeczne i ich różnorodność i tam poszukiwać 

oparcia dla budowania tożsamości poszczególnych jednostek. W ciągu swego życia pełnimy 

różne role, wiele z nich pełnionych jest równolegle, niektóre znikają, ale też pojawiają się 

nowe, ponadto sposoby pełnienia ról mogą ulegać zmianie w zależności od warunków 

środowiskowych (pełnienie roli dziadka w społeczności ponowoczesnej wymaga aktywności 

fizycznej, choć w społecznościach tradycyjnych wiązało się z jej wyraźnym ograniczaniem).  

Podkreśla się przy tym znaczenie mechanizmu, który wiąże tożsamość jednostki z jej sytuacją 

społeczną, co powoduje, że tożsamość może być modyfikowana zewnętrznie, w ramach 

procesów kategoryzacji, jako wyraz grupowej dominacji – a mówiąc dokładniej np. polityki 

społecznej. Przyczyny tej dominacji można tłumaczyć zarówno poznawczo w aspektach 

porządkujących, jak i strukturalnie jako wyraz przemian dokonujących się w przestrzeni 

społecznej. Zmiany zauważone przez Margaret Mead (1975) pozwalają dzielić społeczeństwa 

na postfiguratywne, kofiguratywne i prefiguratywne. W kulturze posfiguratywnej zmiany 

zachodzą wolno a przeszłość dorosłych jest przyszłością młodych. Życie minionych generacji 
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zakreśla plan kolejnych pokoleń, a dzieci mogą się spodziewać podobnych przeżyć, co w 

odpowiednim momencie spotkało ich ojców i dziadków. Natomiast w kulturach 

prefiguratywnych ludzie starsi powinni nadążać za swoimi dziećmi, stąd nie mogą się starzeć, 

gdyż w innym przypadku zostają „wyautowani” i podporządkowani narzuconym zewnętrznie 

regułom uczestnictwa we wspólnocie. Zaczyna się ich traktować jako grupę zewnętrzną, której 

potrzeby są zabezpieczone stosownie do jasno zdefiniowanych potrzeb. W przypadku 

mieszkalnictwa dla osób starszych określa się to terminem „age-restricted” (ang. „z 

ograniczeniem wiekowym”), zawężającym grupę użytkowników tylko do osób powyżej ściśle 

określonego wieku. Głośne są tzw. Sun-Cities od nazwy pierwszego takiego projektu, w 

Arizonie, gdzie obecnie mieszka 40 tyś. ludzi. 

Postrzegamy wówczas określone jednostki jako członków pewnej całości społecznej, ponieważ 

można im przypisać wyróżnione cechy, mimo iż desygnaty tych cech nie muszą mieć 

właściwości grupotwórczych, ludzie w tym samym wieku nie muszą stanowić grupy, ale są 

członkami swoich rodzin, grup sąsiedzkich, czy wyznaniowych. Tu jednak zdaje się coraz 

bardziej obowiązywać zasada podporządkowania grupowego tzn. gdy ukształtuje się obraz 

dotyczący jakiejś grupy, będzie on kształtował relacje jej członków w społeczeństwie. Można 

to określić mianem budowy stereotypu. Generalnie należy zauważyć, że stereotyp pozbawia 

poszczególne jednostki ich indywidualnych cech osobowościowych, co często prowadzi do 

zjawiska narastania uprzedzeń wobec, poszczególnych ludzi, a nawet ich dyskryminacji. Wielu 

badaczy stwierdza, iż kategoryzowanie a dalej piętnowanie nie są procesami szczególnymi, 

czyli takimi, które wymagają specjalnych kategorii analitycznych, co więcej, żeby je zrozumieć, 

należy te procesy rozpatrywać na gruncie zachodzących innych zjawisk i procesów 

społecznych, bo kategoryzowanie nie ma charakteru odosobnionego i wynika z pewnej 

ogólnej logiki życia zbiorowego (Neuberg i inni 2007: 51). 
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W nowoczesnych i ponowoczesnych społeczeństwach osoby stare tworzą nijako osobną 

kategorię (grupę) i mają, wytyczone dla nich drogi uczestniczenia w życiu zbiorowym, 

charakterystyczne dla ich funkcjonowania jest nie tyle rola, przyjaciela, czy sąsiada, ale 

bardziej dziadka/babci, albo uczestników klubu seniora, uniwersytetów trzeciego wieku itp. 

Kategoryzowanie wydaje się tu być swoistym narzędziem, które nie tylko pozwala nakładać 

siatkę znaczeń na zjawiska życia zbiorowego, ale także pozwala na dokonywanie w nim zmian. 

Może też przynosić liczne korzyści naznaczającym, między innymi, podtrzymuje mechanizmy 

integracyjne i podnosi ocenę grupy własnej, ponadto pozwala usprawiedliwiać 

uprzywilejowaną pozycję w społeczeństwie i legitymizuje działania segregacji innych. Chodzi 

również o możliwość instytucjonalizacji ludzi, gdzie narzucane są normy a integracja 

wewnętrzna ma głównie charakter instrumentalny, w ten sposób zaczynają też tworzyć 

swoiste subkultury. Samodzielny rozwój takich grup staje się efektem wtórnym, 

uzupełniającym jedynie wskazania płynące z zewnątrz. Występujące w niej normy są bardziej 

traktowane jako narzędzia i nie wynikają z samookreślenia członków grupy.  

Jaki jest cel ujmowania pewnych ludzi w kategoriach odrębnej zbiorowości, nawet jeśli nie 

wymaga tego sytuacja społeczna, czy gdy ich obecność nie wiążą się z niebezpieczną klasą 

zachowań – nie są dewiantami, którzy poprzez podejmowane działania stali się osobami 

niebezpiecznymi? Szukając odpowiedzi na to pytanie należy pamiętać, że – idąc za 

Mertonem(1982) –  można zarówno mówić o funkcjach jawnych działań społecznych, albo o 

deklarowanych zamierzeniach związanych z obserwowanymi działaniami, jak i o funkcjach 

ukrytych, które nie zawsze są werbalizowane, ale i nie zawsze uświadamiane (np. budowanie 

obozów dla emigrantów zwykle tłumaczone jest ich dobrem), jednak mogą wywoływać trwałe 

skutki: wpływać na dalsze ich losy i kształt relacji społecznych, w które będą wchodzić. Grupa 

w tym przypadku staje się zadaniową, gdyż nie generuje celu i nie wytwarza mechanizmów 

jego osiągania, choć są to jedne z naczelnych cech, jakie konstytuują grupy społeczne. Mowa 

o grupach odrzucenia, które powstają w wyniku kategoryzacji i wydają się szczególnym 
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przypadkiem grup zadaniowych. Mają one uporządkować, ale jednocześnie 

„zagospodarować” przestrzeń outsiderów, tzn. tych jednostek, które zostały wykluczone ze 

środowisk dominujących. Nie mieszczą się one w przyjętym paradygmacie – wyobrażeniu na 

temat grupy własnej i nie muszą istnieć dla samych zainteresowanych, bo oni, jak to 

szczególnie widać na przykładzie osób z niepełnosprawnością swoich grup nie potrzebują 

(zarówno w sensie funkcjonalnym, jak i identyfikacyjnym), ale ostatecznie będą musieli 

zaakceptować ich istnienie.  

Taki podział tworzy pozorne środowiska, które nijako uzyskują „przywilej” życia swoimi 

problemami pozostając w kręgu „swoich” – postrzeganych, jako właściwych takiej grupie 

oddziaływań. Na przykład kompletując w ramach szkolnictwa specjalnego klasy szkolne z 

dzieci o podobnym rodzaju schorzeń tworzymy wspólne środowisko społeczne, które zaczyna 

wytwarzać i artykułować „swój” świat, bliską przestrzeń zarówno materialną, jak i społeczną. 

Jednak raz zapoczątkowana próba separacji ma tendencję do pogłębiania się, w efekcie układ 

zaczyna się zamykać i ograniczać interakcje członków tak powstałej grupy, a jednocześnie 

nabiera charakteru pewnej właściwej tendencji – zarówno w optyce samych 

zainteresowanych, jak i otoczenia. Mówi się wówczas, że to jest „ich” środowisko społeczne 

lub, że „oni” mają swoje środowisko. Należy też podkreślić, że mniejsze możliwości dostępu 

do udziału w życiu zbiorowym w jednej dziedzinie pociągają za sobą deprywację w innych 

sferach życia. W efekcie mamy do czynienia z mniej lub bardziej wyraźnym izolowaniem ludzi 

o podobnych cechach. Z drugiej strony, jak zauważa Schelling (1978: 142) ma to znamiona 

naturalnej tendencji, gdyż nawet jeśli członkowie grup wyróżnionych na podstawie jakiejś 

cechy są otwarci na integrację, chcą uczestniczyć w życiu zbiorowym, to spontaniczne 

interakcje i działania grupy dominującej, doprowadzą do wytworzenia się wzorów separacji w 

strukturze relacji społecznych. W tym wypadku tożsamość osoby w starszym wieku staje się 

pewnym uzgodnieniem, jakie zostało poczynione przez środowisko społeczno-kulturowe. 

Uzgodnienie to narzuciły środowiska dominujące, tworząc określoną kategorię ludzi i nadając 
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im zewnętrzny status. Jeśli osoba w wieku poprodukcyjnym chce korzystać z zasobów 

wspólnoty kulturowej, to powinna prezentować postawę od niej oczekiwaną.  

W literaturze przedmiotu najczęściej wymienia się dwie przeciwstawne postawy przyjmowane 

w społeczeństwie wobec osób starszych, czy niepełnosprawnych: pozytywne, wyrażające 

akceptację, ale na pewnych warunkach lub negatywne, wyrażające odrzucenie. Zaznacza się 

przy tym, że postawy odtrącające mogą przyjmować postać jawną jak i zamaskowaną, na 

przykład przez prezentowanie zachowań nadopiekuńczych, lub wyrażających się 

współczuciem czy litością. Jednak w życiu człowieka chodzi nie tylko o podniesienie 

skuteczności działań i prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu przez jednostkę 

(zabezpieczenie potrzeb), ale o poziom wzmocnień o charakterze społecznym, których ona 

doświadcza, a funkcją grupy staje się oprócz zapewnienia poczucia przynależności, również 

wzajemne wsparcie członków, poczucie bezpieczeństwa, a w tym rozłożenie obciążeń. Z kolei 

w procesie konsolidowania działań dochodzi do ujednolicania potrzeb i wartości wśród 

jednostek, które stanowią grupy. Występuje też tłumienie tych zapędów członków, które 

mogłyby zagrozić współpracy. Ten żmudny proces integracyjny nie jest nigdy skończony. Jak 

zauważył George H. Mead (1975: 224): „Człowiek ma osobowość, ponieważ należy do jakiejś 

wspólnoty, ponieważ wciela instytucje tej wspólnoty do swego postępowania. /.../ następnie 

przez proces przyjmowania różnych ról, których dostarczają wszyscy inni, dochodzi do 

przyjęcia postawy członków wspólnoty.” 

BIBLIOGRAFIA: 

• Erenc J. (2008), Bycie innym. Problem wykluczenia i izolacji ludzi niepełnosprawnych, Gdańsk, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 

• Erenc J. (2008), Społeczne wykluczenie i efekty jego kumulacji, [w:] A. Chodubski, E. Polak red., Stawiać 

pytania szukać odpowiedzi, Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

• Mead G.H. (1975), Umysł, osobowość i społeczeństwo, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 



IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna 

„Srebrne tsunami – czy można przygotować się na starość?” 

01-02.12.2017, Gdańsk 

 

Organizatorzy: 

Prezydent Miasta Gdańska ● Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży                                                       

●  Uniwersytet Gdański  ●  Fundacja Psychologiczna 

 

 

• Mead M. (2000), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa, 

Wydawnictwo Naukowe PWN 

• Merton R. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe 

• Neuberg S., Smith D., Asher T., (2008), Dlaczego ludzie piętnują: w stronę podejścia biokulturowego, 

[w:] Heatherton T. F., Kleck R., Hebl M. R., Hull J. (red.), Społeczna psychologia piętna, Warszawa, 

Wydawnictwo Naukowe PWN 

• Schelling T. C. (1978), Micromotives and Macrobehavior, New York/London, W. W. Norton 

 


