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Wykład: Człowiek stary wobec społecznych konsekwencji porozumiewania się 

słownego 

 

STRESZCZENIE 

Człowiek, jako istota społeczna, swoje więzi z innymi realizuje głównie dzięki komunikowaniu 

się językowemu, inaczej mówiąc językowo-symboliczna kompetencja komunikacyjna okazuje 

się bezspornie najważniejszą składową kompetencji społecznej człowieka. Człowiek starszy 

weryfikuje swoją społeczną egzystencję poprzez kontakty komunikacyjne. Trudno jest mówić 

o dobrym starzeniu się, gdy towarzyszy mu cierpienie związane z   coraz bardziej postępującym 

poczuciem osamotnienia, znacząco zmniejszającymi się możliwościami kontaktu z innymi 

ludźmi, brakiem spotkań i rozmów. Od momentu narodzin, gdy dziecko dorasta słysząc mowę 

ludzkiego otoczenia, uczy się z niej korzystać, gdyż spostrzega i doświadcza, że to  jest nie tylko 

najbardziej ekonomiczna droga zaspokajania swoich coraz bardziej różnicujących się potrzeb, 

ale także ważny instrument kształtowania własnej osobowej, kulturowej i etnicznej 

tożsamości. Człowiek bezjęzyczny jest trudny do społecznego zaakceptowania i zrozumienia, 

również sam zdrowy człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić ani okoliczności, w których 

mógłby tę funkcję utracić, ani dalszego życia bez słownego komunikowania się z innymi. Ocena 

możliwości komunikacyjnych odzwierciedla często obiegowe stereotypy starości, gdzie mowa 

jest tylko nośnikiem treści roszczeniowych, pretensji, gderliwości, niezrozumienia tego czym 

właściwie żyją osoby towarzyszące. Najczęstszy problem dostrzegany przez młodszych 

opiekunów, to brak właściwych mechanizmów przystosowawczych do zmian wieku. Społeczny 

lekceważący stosunek do kwestii jakości komunikacji w starości wynika głównie z ogólnego 

obrazu wiedzy młodszych pokoleń o roli świata symbolu językowego w życiu człowieka, 
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filogenetycznej i ontogenetycznej drodze jego akwizycji, biologicznej kruchości jego 

funkcjonowania oraz potrzebie otaczania go w ciągu życia szczególną troską i pomnażania jego 

potencjału. Niestety, dopiero utrata możliwości porozumiewania się słowem stawia pytania           

o jego biologiczną i rozwojową naturę, choć możliwości powrotu mówienia i rozumienia mowy 

są w wielu przypadkach ograniczone lub żadne. Życzeniowy obraz pogodnej starości, 

najczęściej lokowany w kolorowych ilustracjach i banerach, jest nie tyle polityczną wytyczną 

do działań w tym zakresie, ile uciszającą sumienie odpowiedzią na głosy demografów                              

o starzeniu się społeczeństw. Ludzie chcą coraz dłużej żyć, choć nikt nie chce być stary, bo to 

ciągle mało interesująca perspektywa. 

 

 

 


