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infantylizacja oSóB StarSzych nie tylko 
w Sferze języka – raport z Badań

aBStrakt

Prezentowany artykuł dotyczy zjawiska infantylizacji osób starszych w wielu 
płaszczyznach życia codziennego przez rodzinnych opiekunów. Infantylizacja 
oznacza udziecinnianie, czyli traktowanie dorosłej osoby jak dziecko. W sferze 
języka zjawisko to nazywane jest baby talk. Najczęściej infantylizacja seniorów 
dotyczy sfery komunikacji. Autorka artykułu wykazała, że nie tylko podczas 
rozmów są oni traktowani jak dzieci. Opiekunowie rodzinni przejawiali zna-
miona infantylizacji, odnosząc je do opieki i pielęgnacji osób starszych, nad 
którymi sprawowali opiekę. Artykuł stanowi wycinek badań opiekunów ro-
dzinnych osób starszych. Zostały one przeprowadzone z 20 opiekunami osób 
starszych z wykorzystaniem metody wywiadu nieustrukturyzowanego na te-
renie województwa kujawsko-pomorskiego. Do analizy materiału badawczego 
wykorzystano program MAXQDA. Efektem pogłębionej analizy jest prezen-
towany w tym opracowaniu raport z badań, który pokazuje, że infantylizacja 
jest wielowymiarowa i  nieuświadomiona. Wynika ona z  braku przygotowa-
nia opiekunów rodzinnych do roli opiekuna. Niewystarczająca wiedza, w jaki 
sposób sprawować opiekę nad człowiekiem starym, powoduje, że opiekunowie 
zmuszeni są czerpać ją z własnych doświadczeń macierzyńskich. 
Słowa kluczowe: infantylizacja, komunikacja, senior, opiekun osoby starszej, 
opieka

ZjawiSko infantyliZacji w SferZe jęZyka

Z jawisko infantylizacji osób starszych zazwyczaj kojarzone jest ze sfe-
rą komunikacji. Wynika to z tego, że u osób starszych chorujących 

na demencję bądź chorobę Alzheimera mamy do czynienia z zaburzeniami 
komunikacji językowej. Na początku choroby nie są one zauważane przez 
osoby z  zewnątrz, gdyż senior doskonale potrafi kompensować problemy 
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związane z płynnym wypowiadaniem się i prawidłowym używaniem słów. 
Zazwyczaj podczas rozmów z seniorami objawiają się problemy leksykalne 
w postaci przerywania przez nich wypowiedzi na określony temat. Jest to 
związane z zapominaniem słów, co z jednej strony może wprowadzić senio-
ra w zakłopotanie, a z drugiej uniemożliwić dalszą konwersację. Drugim 
charakterystycznym objawem zaburzeń językowych jest odchodzenie od 
tematu. Jest to związane z brakiem odpowiedniej koncentracji na rozmo-
wie lub też nadmierną koncentracją na prawidłowym wypowiadaniu się. 
W konsekwencji prowadzi to do zmęczenia i  zaniechania rozmowy. Co-
raz częściej osoba mająca zaburzenia językowe wycofuje się, nie podejmuje 
dialogu bądź też odpowiada w sposób lakoniczny, który ma nie wzbudzać 
podejrzeń związanych z pojawiającymi się trudnościami (Grabias, Kurkow-
ski, 2015, s. 637–639). Takie zabiegi przynoszą efekty, szczególnie w odnie-
sieniu do osób trzecich spoza otoczenia opiekuna i  seniora. Podczas spo-
radycznych kontaktów w początkowej fazie zaburzeń problemy związane 
z komunikacją są prawie niezauważalne. Rodzina człowieka starego bądź 
pracownicy instytucji pomocy społecznej mający codzienny i bezpośredni 
kontakt z seniorem najszybciej doświadczają trudności związanej z komu-
nikacją z nim. Problemy w przekazywaniu komunikatów, niewykonywaniu 
poleceń prowadzą do coraz większego upraszczania języka, a w efekcie do 
jego infantylizacji. Jest to zjawisko nazwane w literaturze i opisywane jako 
baby talk – oznaczające mowę jak do dzieci. Charakterystyczne jest ono 
dla określonych, specyficznych sytuacji i relacji. Wiąże się często ze spraw-
nością intelektualną i fizyczną, z usamodzielnieniem, odpowiedzialnością 
i podmiotowością przyznawaną drugiej osobie, a w szczególności człowie-
kowi starszemu.

BaBy talk w komunikacji Z oSobami StarSZymi 
W  prezentowanym opracowaniu opiekun osoby starszej rozumiany jest 
jako osoba, która sprawuje w  stosunku do seniora funkcję opiekuńczą. 
Może nim być członek rodziny lub pracownik sektora pomocy społecznej. 
W centrum uwagi niniejszego opracowania pozostaje pytanie: jak osoby 
sprawujące opiekę nad seniorami komunikują się z  nimi, jakiego języka 
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używają? W jakich obszarach życia codziennego ujawnia się zjawisko in-
fantylizacji? Wśród osób sprawujących opiekę nad seniorem są zarówno 
lekarze, pielęgniarki, pracownicy instytucji, w których przebywają osoby 
starsze oraz członkowie rodziny. Wszystkie osoby mające bezpośredni kon-
takt z człowiekiem starszym stawiają go w innej sytuacji komunikacyjnej, 
posługują się innym językiem, budują inny typ komunikacji.

Problem komunikacji jest od niedawna podnoszony w badaniach geron-
tologicznych. Zwraca się uwagę na specyficzny język określany jako baby 
talk (mowa-do-dzieci) (Parlak, 2000, s. 40) lub elderspeak (elder – starszy, 
speak – mówić) (Parlak, 2017, s.  39). Przypomina ono mowę, która jest 
zwykle kierowana do dzieci. Jest to komunikacja zawierająca proste zdania, 
krótkie komunikaty. Baby talk jest specyficznym językiem, zachowaniem 
komunikacyjnym i  relacją między opiekunem a  seniorem. Posługują się 
nim opiekunowie osób starszych. W ich wypowiedziach pojawiają się liczne 
powtórzenia, charakterystyczne jest również mówienie w liczbie mnogiej, 
np. zjedliśmy, byliśmy, widzieliśmy itd. oraz stosowanie zdrobnień odno-
szących się do sylwetki człowieka starego typu: buzia, rączka, nóżka, kasze-
lek itp. Komunikując się w ten sposób z osobą starszą, opiekunowie częściej 
zadają pytania i jednocześnie sami na nie odpowiadają, pojawiają się także 
zdania rozkazujące. Różnice w komunikowaniu się z osobami dorosłymi 
i starszymi możemy dostrzec również w intonacji, akcencie i tempie wypo-
wiedzi (Parlak, 2000, s. 40). 

Baby talk będący jednym ze sposobów komunikowania się osób pracu-
jących w sektorze pomocy społecznej oraz opiekunów rodzinnych w wielu 
przypadkach poprawia proces komunikacji. Jest on jednak odbierany bar-
dzo często w sposób negatywny przez zewnętrzne otoczenie, gdyż może być 
traktowany jako lekceważenie seniora. Jednakże opiekun, w  sposób nie-
uświadomiony stosując baby talk, przekazuje swoje uczucia i uzewnętrznia 
bliskie relacje, jakie go łączą z człowiekiem starszym (Parlak, 2017, s. 40). 
Takie emocjonalne zachowania nie są czymś wyjątkowym w stosunku do 
drugiej osoby; pojawiają się dwukrotnie w ciągu życia człowieka: w okre-
sie niemowlęctwa oraz w  okresie starości. W  pierwszym przypadku jest 
to akceptowane przez środowisko zewnętrzne. Okoliczności ulegają zmia-
nie, jeśli nadmierna infantylizacja stosowana jest wobec człowieka starego. 
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Może to być odbierane przez otoczenie, z  którym styka się senior i  jego 
rodzina jako brak poszanowania jego osiągnięć i zdobytych doświadczeń 
życiowych. 

komPetencje komunikacyjne w rodZinnym SyStemie 
oPieki

Kompetencje komunikacyjne to podstawowa forma, treść i  umiejętność 
budowania świata społecznego. Możliwości, zdolności i umiejętności czło-
wieka dotyczące porozumiewania się są różnorodne, związane z wieloma 
czynnikami. Posługujemy się różnymi językami, może to być np. język 
profesjonalny, dialekt regionalny bądź też formalny lub nieformalny styl 
wypowiedzi. Język zmienia się w  zależności od adresata i  okoliczności, 
inaczej rozmawiamy z dorosłym, inaczej z dzieckiem. I nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby ów język był prawidłowo dostosowany do wieku roz-
mówcy. Problem pojawia się, gdy ten dziecięcy sposób komunikacji, który 
jest adresowany dla najmłodszych, zostaje przeniesiony na komunikację 
z osobami starszymi. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze zjawiskiem 
infantylizacji. 

Problem ten w dużej mierze dotyczy relacji i komunikacji między opieku-
nami osób starszych a seniorem. Pojawia się tutaj specyficzny typ komuni-
kacji i zachowań komunikacyjnych. Łamie on podstawowe, znane w litera-
turze, zasady prowadzenia komunikacji z seniorem. Owe zasady odnoszące 
się do porozumiewania się osób dorosłych stanowią przyjęte reguły budo-
wania relacji międzyludzkich. Spełniają normy narzucone przez społeczeń-
stwo. Podstawą jest tutaj zwrócenie uwagi na adresata, do którego kierujemy 
przekaz słowny. O poprawności tej komunikacji może świadczyć: nastawie-
nie emocjonalne do rozmówcy, pełnione przez niego role społeczne, a także 
wiek rozmówcy (Parlak, 2000, s. 39–40). Nastawienie emocjonalne wynika 
z relacji między rozmówcami. W przypadku osób starszych istotne jest, aby 
podczas rozmowy z nim to nastawienie było pozytywne, bez okazywania 
negatywnych emocji, które mogą wpłynąć na niejasne komunikaty, a w kon-
sekwencji nieprawidłową komunikację. Druga składowa dotyczy ról społecz-
nych, które człowiek zaczyna odgrywać w tym okresie. Są to role peryferyjne. 
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Nie znajdują się one w centrum życia społecznego. Charakterystyczną cechą 
jest brak ich dominacji w codziennym życiu, inaczej niż rola matki bądź ojca, 
którą pełni się niemal bez przerwy. Natomiast rola babki lub dziadka może 
być incydentalna. Kolejną zmianą roli w rodzinie jest utrata zależności i sa-
modzielności. Senior będący wcześniej opiekunem i żywicielem rodziny staje 
się osobą wymagającą opieki i wsparcia od tych członków rodziny, którymi 
wcześniej się zajmował (Szarota, 2010, s. 39). Od tego, w jaki sposób będą od-
bierane nowe role i zadania seniorów, zależy zachowanie osób z najbliższego 
otoczenia. Z rolami społecznymi nierozerwalnie związany jest wiek rozmów-
cy. Inaczej rozmawiamy z osobą, która jest zbliżona wiekiem do naszego, ina-
czej z dzieckiem, a inaczej z osobą starszą. Poza tym komunikacja z seniorem 
może dotyczyć różnych sytuacji. Zbigniew Nęcki (2000, s. 134) za Teunem 
Adrianusem van Dijkyiem wymienia cztery główne sytuacje komunikacyjne. 
Są to sytuacje: prywatna, publiczna, nieformalna lub instytucjonalna. W ko-
munikacji z osobą starszą ważne jest, aby oddzielić sytuację prywatną i insty-
tucjonalną, ponieważ, jak wskazuje Nęcki (tamże), te dwie sytuacje często 
się na siebie nakładają. Problem ten jest coraz wyraźniej podejmowany przez 
gerontologów i pracowników socjalnych. 

Pojęcie kompetencji komunikacyjnych zostało wprowadzone w 1970 r. 
przez Grace Walls i  Davida Cambella. Wykorzystuje się je wtedy, gdy 
chcemy opisać indywidualne postawy, umiejętności oraz zdolności da-
nego człowieka. Kompetencje komunikacyjne dotyczą również „stopnia, 
w jakim pożądane cele są osiągane dzięki zachowaniu stosownemu do sy-
tuacji” (Morreale, Spitzberg, Barge, 2015, s.  50). Sherwyn R.  Morreale, 
Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge wyodrębnili trzy składowe kompeten-
cji komunikacyjnych. Obejmują one: wiedzę, umiejętności oraz kontekst. 
Wiedza uruchamia procesy umysłowe. Wyróżniamy wiedzę deklaratywną 
i procesualną. W przypadku komunikowania się seniorów jest to najczę-
ściej wiedza deklaratywna wyrażana w najprostszych słowach i znaczeniach 
odnoszących się do określonej sytuacji. Umiejętności związane są z zacho-
waniami, które mają charakter powtarzalny ukierunkowany na osiągnięcie 
konkretnego celu. Ostatnim składnikiem kompetencji komunikacyjnych 
jest kontekst komunikacji, w  tym przede wszystkim związek czasu oraz 
sytuacji (tamże, s. 61).
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Wyzwania opiekuńcze w stosunku do ludzi starych wynikają głównie 
ze zmian demograficznych, jakie dokonują się w większości krajów na tere-
nie Europy, w tym Polski. W naszym kraju obowiązuje zasada subsydiar-
ności, która określa hierarchię ważności systemów opiekuńczych. Opieka 
nad niesamodzielnymi seniorami od stuleci jest delegowana na rodzinę. 
Instytucje sprawujące ją mają za zadanie wspomaganie rodziny w opiece 
oraz oferowanie świadczeń, które będą ułatwiały tę opiekę. Tylko w osta-
tecznych sytuacjach związanych z brakiem możliwości zapewnienia opieki 
przez rodzinę system instytucjonalny przejmuje opiekę nad człowiekiem 
starym (Iwański, 2016, s. 173). 

Rodzina jako pierwsza zauważa problemy, z jakimi zmaga się człowiek 
stary, np. utrata pamięci, problemy komunikacyjne bądź też stopniowa 
utrata samodzielności uniemożliwiająca prowadzenie gospodarstwa domo-
wego, a w dalszej kolejności zaspokajanie podstawowych potrzeb. Decy-
zję o podjęciu opieki w domu lub umieszczeniu seniora w domu pomocy 
społecznej podejmują zazwyczaj członkowie rodziny, którzy pozostają we 
względnej bliskości terytorialnej i emocjonalnej z seniorem. 

Należy podkreślić, że komunikacja z seniorem staje się coraz bardziej 
utrudniona wraz z  pogłębianiem się choroby o  charakterze demencyj-
nym. Trzeba również pamiętać, że kompetencje komunikacyjne to nie 
tylko dostosowanie się do danej roli i  sytuacji społecznej. To również 
kompetencje interakcyjne związane z  mową niewerbalną oraz kompe-
tencje funkcjonalne, które są weryfikowane przez inne osoby oraz wła-
sne zachowania. Seniorzy, u  których słabną umiejętności społeczne, 
a  w  związku z  tym umiejętności komunikacyjne, wypracowują sobie 
strategię kamuflowania braku kompetencji komunikacyjnych. Dopiero 
podczas zadawania pytań, które wymagają złożonej odpowiedzi okazuje 
się, że ich kompetencje komunikacyjne są już na bardzo niskim pozio-
mie. Potrafią oni odpowiadać tylko za pomocą krótkich równoważników 
zdań (Kołaczyńska, Szostakowski, 2014, s. 156–157). A zatem od pozio-
mu kompetencji komunikacyjnych zależy to, czy pojawi się efektywna 
komunikacja między przynajmniej dwiema osobami. W przypadku osób 
starszych dostosowanie sposobu komunikacji do odpowiedniej sytuacji 
powoduje wiele trudności.
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Satysfakcjonująca rozmowa wymaga jednocześnie żywego i prawdzi-
wego kontaktu. Tylko wtedy jej przebieg będzie zadowalający dla obu 
stron, tj. dla opiekuna i seniora. Poza tym osoba, która sprawuje opiekę 
nad seniorem, powinna spojrzeć na świat „jego oczami” i podjąć próbę 
przyjęcia jego punktu widzenia. Należy pamiętać, że proces komunikacji 
z  człowiekiem starszym, wymagającym opieki obliguje do okazywania 
cierpliwości związanej z wolniejszym wypowiadaniem się i znajdowaniem 
odpowiednich słów, tolerancji dotyczącej popełnianych błędów języko-
wych oraz zrozumienia zachowań seniora (Cybulski, Krajewska-Kułak, 
2016, s. 223–225).

Uwzględniając te wszystkie elementy, można odpowiedzieć sobie na py-
tania: Czy senior potrafi za pomocą języka wyrazić pozytywne i negatywne 
emocje? Czy w  toku konwersacji umie zadawać zrozumiałe pytania ade-
kwatne do kontekstu rozmowy? 

charakteryStyka badanej gruPy

W ramach badania przeprowadzono wywiady pogłębione z 20 opiekunami 
rodzinnymi, którzy sprawowali opiekę nad osobą starszą. Seniorzy wyma-
gali opieki najczęściej z powodu choroby Alzheimera, choroby Parkinsona 
i demencji starczej. Dwudziestoosobowa próba nie daje podstaw do genera-
lizacji. Należy jednak podkreślić, że niejednolita próba umożliwiła autorce 
badań poznanie większego zakresu problemów związanych z opieką. Jest 
to jednak spojrzenie wycinkowe, niepełne, skoncentrowane bowiem wokół 
badanej grupy. 

Zadania opiekuńcze wobec tych seniorów przejęli członkowie rodziny, 
najczęściej kobiety: żony, córki, także synowe. W trzech przypadkach role 
opiekuna pełnili mężczyźni. Były to osoby zróżnicowane ze względu na 
płeć, miejsce zamieszkania, stan cywilny oraz czas sprawowanej opieki 
i  stopień pokrewieństwa z  seniorem. Z  tą grupą autorka tego artykułu 
prowadziła wielogodzinne wywiady. Rozmówcy byli dobierani celowo: 
opieka musiała być sprawowana z  powodu niesamodzielności seniora, 
minimum pięć godzin dziennie. Autorka miała możliwość dotarcia do 
badanej grupy opiekunów, gdyż pracowała w Domu Dziennego Pobytu 
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Samarytanin1) jako terapeuta zajęciowy. W chwili przeprowadzania wy-
wiadów osoby starsze, w stosunku do których była sprawowana opieka ze 
względu na zaawansowanie choroby, nie mogły już uczestniczyć w zaję-
ciach Domu Dziennego Pobytu. Pozostawały one pod wyłączną opieką 
członków rodziny. 

W grupie opiekunów rodzinnych, z którymi prowadzono rozmowy zna-
lazły się przede wszystkim kobiety (17) oraz mężczyźni (3), w większości 
były to dzieci seniorów (14) oraz synowe (3), zięć (1), współmałżonek (1) 
i rodzeństwo seniora (1). Większość z nich miała 50–60 lat. Dwie kobiety 
były w wieku 40 lat oraz cztery kobiety miały więcej niż 60 lat. Mężczyź-
ni, z którymi prowadzono wywiady byli w wieku 49–55 lat. Czas trwania 
opieki wynosił średnio 4,5 roku; najkrócej trwał jeden rok, a najdłużej trzy-
naście lat. 

Prowadzone badania koncentrowały się na rodzinnym modelu opieki 
senioralnej. W większości przypadków do opieki nad starszym członkiem 
rodziny angażowali się wspólnie jej członkowie (16). Tylko w  czterech 
rodzinach opieka była sprawowana wyłącznie przez głównego opiekuna. 
W rodzinach, gdzie widoczny był podział obowiązków opiekuńczych, naj-
częściej w  opiece partycypował współmałżonek głównego opiekuna (9) 
oraz jego rodzeństwo (5), w dwóch przypadkach był to mąż seniorki. Nie-
które rodziny korzystały z dodatkowej pomocy opiekunki z zewnątrz (6).

Wywiady były przeprowadzone z opiekunami osób starszych od maja do 
sierpnia 2014 roku. Miejsce badań było zróżnicowane, 13 wywiadów prze-
prowadzono w mieszkaniu opiekunów rodzinnych, z  trzema opiekunami 

1) Dom Opieki Samarytanin (Dom Dziennego Pobytu) mieści się w Toruniu, ul. Świę-
tej Faustyny 12. Działa od 2 listopada 2010 roku. Czynny jest przez pięć dni w tygodniu 
w godzinach 8.00–16.00. Podstawowe zadania Domu określa jego statut. Osoby starsze 
są przyjmowane do tej placówki na podstawie decyzji o skierowaniu, wydanej przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, którą podejmuje pracownik socjalny. Koszty 
pobytu pensjonariuszy pokrywa częściowo Urząd Marszałkowski Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Torunia. Pensjonariusze pokrywają jedynie koszty 
dziennego wyżywienia. Ośrodek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 
27 sierpnia o  finansach publicznych oraz umowy między Prezydentem Miasta Torunia 
a Parafią Rzymskokatolicką pw. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny Kowalskiej.
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zrealizowano je w mieszkaniu badacza, z czterema osobami przeprowadzo-
no rozmowę w innym miejscu, np. w firmie, kawiarni. Wszystkie wywiady 
zostały przeprowadzone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 
zarówno w środowisku miejskim (15), jak i wiejskim (5). 

organiZacja badań

Prezentowane badania mają charakter jakościowy. Celem nauk społecz-
nych z wykorzystaniem tej strategii badawczej jest dokładne zbadanie wy-
branego elementu rzeczywistości, a zatem lepsze zrozumienie pewnego jej 
wycinka, który interesuje badacza. Cel badań jakościowych zatem stano-
wią opis i interpretacja zebranego materiału badawczego, który będzie się 
odnosił do indywidualnych przypadków (Milerski, Śliwerski, 2000, s. 90). 
Metody i narzędzia jakościowe, mimo że nie umożliwiają dokonania gene-
ralizacji, dają możliwość dotarcia do wiedzy o charakterze lokalnym, której 
nie można porównać na poziomie ogólnym, gdyż zebrane informacje są 
specyficzne tylko dla badanej grupy. Należy podkreślić również, że metody 
i techniki jakościowe dostarczają odmiennych rezultatów, które w wyniku 
interpretacji przez badacza są intensywniej analizowane (Jemielniak, 2012, 
s. XII–XIII).

Materiał badawczy został zebrany z  wykorzystaniem metod jakościo-
wych, tj. wywiadu nieustrukturyzowanego. Techniką był kwestionariusz 
wywiadu z  dyspozycjami odnoszącymi się do wybranych przez badacza 
obszarów badawczych związanych z opieką nad człowiekiem starym spra-
wowaną przez członków rodziny.

Prezentowany materiał badawczy został przeanalizowany z wykorzysta-
niem narzędzia wspomagającego analizę danych jakościowych programu 
MAXQDA wersja 11. Jednym z  kroków było wyłonienie kategorii SE-
NIOR. Umożliwiło to poszukiwanie informacji, zwrotów, opisów zacho-
wań odnoszących się bezpośrednio do seniora w  określonych sytuacjach 
opiekuńczych. Poszukiwano również znamion specyficznego języka baby 
talk, który wskazywałby na zjawisko infantylizacji wśród badanych opie-
kunów. Kolejnym krokiem było pogrupowanie owych kategorii zjawiska 
infantylizacji, aby móc dokonać dogłębnej analizy każdego z wyłonionych 
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obszarów, wśród których znalazły się: rozmowy z  seniorem, postępowanie 
opiekuna względem seniora oraz doświadczenia macierzyństwa.

Podczas analizy materiału badawczego poszukiwano płaszczyzn zwią-
zanych z infantylizacją osób starszych. Analizy koncentrowały się na spe-
cyficznym języku skierowanym do osób starszych, który rozumiany jest 
jako specjalny sposób porozumiewania się, czyli baby talk. Cechuje się on 
określonymi sformułowaniami, zdrobnieniami i ujawnia się w określonych 
sytuacjach.

infantyliZacja oSób StarSZych – wyniki badań

Analiza materiału badawczego odnoszącego się do sprawowanej funkcji 
opiekuńczej nad człowiekiem starym wykazała, że podczas sprawowania 
opieki zjawisko infantylizacji ujawniło się nie tylko w sferze języka odno-
sząc się do komunikacji, jak pierwotnie zakładano. W narracjach opieku-
nów dominowało myślenie o seniorze jak o „dziecku”. Wykonywane liczne 
czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne były ukierunkowane na takie zaspo-
kojenie podstawowych potrzeb, jak to opiekunowie czynili przed laty, spra-
wując opiekę nad własnymi dziećmi. 

W toku analizy materiału badawczego wyłoniono kod rozmowy z senio-
rem, który obrazuje, w jaki sposób opiekunowie rodzinni zwracają się do 
osób starszych, ich sposób komunikacji jest zbliżony do rozmów z kilkulet-
nimi dziećmi. Potwierdzeniem tego jest wypowiedź jednej z badanych: Do 
mamy w tej chwili mówi się trochę bardziej jak do dziecka, nie jak do osoby do-
rosłej [W13]. Druga wypowiedź, nie wskazuje na używanie zdrobnień czy 
też stosowanie prostych komunikatów, lecz badana wprost mówi o  tym, 
w  jaki sposób podejmuje próby rozmów ze swoją matką: To już są takie 
rozmowy bardziej jak z dzieckiem niż jak z dorosłym, takim świadomym czło-
wiekiem, ona jest teraz na poziomie trzylatka [W13]. Osoby badane bardzo 
często wspominały o trudnościach związanych z komunikacją, jakie poja-
wiły się wraz z pogłębiającą się chorobą. Jest to ważna sfera, gdyż wpływa 
ona na relację między seniorem a opiekunem, a także na relacje seniora ze 
środowiskiem lokalnym. Większość seniorów, w stosunku do których była 
sprawowana opieka, była nisko oceniana w kontekście umiejętności komu-
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nikacyjnych. Oceny te z  jednej strony wynikały z  troski o  seniora i  jego 
aktywność poza środowiskiem domowym, np. w domu dziennego pobytu, 
klubie seniora, sklepie spożywczym itd. Z drugiej zaś strony, niskie kom-
petencje komunikacyjne odbijały się na jakości sprawowanej opieki, gdyż 
niezrozumiałe komunikaty dla seniora przyczyniały się do coraz rzadszych 
rozmów, upraszczania komunikatów, aż wreszcie stosowania baby talk.

Analiza materiału badawczego pozwoliła na wyłonienie kategorii po-
stępowanie opiekuna względem seniora. Kategoria ukazuje, w jaki sposób 
opiekunowie rodzinni zachowują się podczas sprawowania opieki. Owe 
zachowania niemożliwe były bezpośrednio do zaobserwowania, gdyż wy-
wiady były prowadzone bez obecności seniorów. Z  wypowiedzi opieku-
nów wybrzmiewało stwierdzenie, że traktują oni człowieka starszego jak 
dziecko, doświadczają często negatywnych emocji w  stosunku do niego. 
Potwierdzeniem tego jest następująca wypowiedź: Raz to dwa razy wra-
caliśmy się, myślałam normalnie, że jej przyleję, bo ona się gorzej niż dziecko 
zachowuje, ona swoje, ja swoje [W12]. Wypowiedź ta ukazuje zjawisko in-
fantylizacji w sferze zachowań opiekuna. Złość, irytacja, zmęczenie, brak 
cierpliwości prowadzić mogą do tego, że zachowania seniora wpływają ne-
gatywnie na sferę emocjonalną opiekuna. Bezpośrednie stwierdzenie ona się 
gorzej niż dziecko zachowuje wskazuje, że badana swoją funkcję opiekuńczą 
w stosunku do matki przeniosła w sferze myślenia i zachowań na kilkulet-
nie dziecko. Utrwalanie tego przekonania może prowadzić do infantylizacji 
w kolejnych obszarach życia społecznego.

Zjawisko infantylizacji dotyczy zarówno zachowań opiekuna względem 
seniora, jak i  zachowań seniora względem opiekuna, członków rodziny 
oraz całego otoczenia, w jakim przebywa senior. Postępowanie człowieka 
starego zazwyczaj jest akceptowane przez najbliższe otoczenie, które zdaje 
sobie sprawę, z czego ono wynika. Rodzina człowieka starego najczęściej 
doświadcza braku zrozumienia ze strony osób spoza środowiska rodzin-
nego. Jest ona wtedy narażona na nieprzychylne spojrzenia, komentarze 
bądź oceny związane z  nieznajomością objawów choroby seniora. Jedna 
z  badanych, wskazując na nieodpowiednie zachowania seniorki, zwraca 
uwagę na aspekt oswajania się z nietypowymi zachowaniami swojej matki. 
W  taki sposób o  tym mówi: Moja mama jest tak jak małe dziecko, które 



Katarzyna Szostakowska

18 Praca Socjalna nr 5(34) 2019, S. 7–21

nie zna granic, co powinno się robić i mówić, a  czego już nie wypada (…). 
To jest tak trochę jak z małym dzieckiem. Człowiek się przyzwyczaja [W11]. 
W tej wypowiedzi należy zwrócić uwagę, że jest to jeden z trudniejszych 
aspektów rozpoczęcia sprawowania opieki, gdyż poza utratą sprawności fi-
zycznej lub/i intelektualnej następuje regres w sferze zachowań. Niektórzy 
opiekunowie podkreślali również dokuczliwość tej sytuacji, bo jak twier-
dziła jedna z  rozmówczyń: To jest takie dosyć uciążliwe, dlatego, że małe 
dziecko z wielu zachowań wyrasta, a  tutaj to się pogłębia [W5]. Kolejnym 
aspektem nieadekwatnych zachowań seniora, który przysparza opiekunom 
wielu zmartwień, jest nienabywanie nowych umiejętności proporcjonalnie 
do poświęcanego czasu na ich nauczenie. Rozmówcy tak o tym mówią: Tak 
jak małe dziecko, no gdzieś dotknie chleba, także trzyma za masło, za chwilę 
tabletek, za chwilę kubek. I ciągle robi to samo, mimo że zwraca się jej uwagę 
[W11]. Seniorzy, którzy chorują na demencję lub chorobę Alzheimera, po-
siadają nawyki nabyte w toku życia. U tych osób uszkodzona jest również 
pamięć świeża, która odpowiada za zapamiętywanie.

Ciężko jest jednoznacznie oddzielić od siebie obszary, w których doko-
nuje się infantylizacja seniora. W większości przypadków owe płaszczyzny 
nachodzą na siebie bądź płynnie przechodzą. Podobnie jest z kolejną kate-
gorią, jaka została wyłoniona, a mianowicie: doświadczenia macierzyństwa. 
Elementy tej kategorii zostały już zasygnalizowane w poprzednim akapicie, 
choć należy je w tym miejscu uwypuklić, gdyż stanowią znaczące pole, na 
którym dostrzec można zjawisko infantylizacji. Opieka nad noworodkiem, 
szczególnie jeśli jest to pierwsze dziecko, polega przede wszystkim na wza-
jemnym uczeniu się. Rodzice uczą się dziecka – w jaki sposób sygnalizu-
je poszczególne potrzeby – bliskości, głodu czy dyskomfortu związanego 
z  mokrą pieluchą. Niemowlę również poznaje mimikę twarzy rodziców 
i  ton ich głosu, odróżniając przy tym poszczególne emocje: radość, złość 
oraz smutek. Jedna z wypowiedzi opiekuna pokazuje, że podobnie dzieje 
się w rodzinach sprawujących opiekę nad człowiekiem starym. Uczymy się 
razem z nim, co mamy robić [W1]. Pozostali opiekunowie przede wszyst-
kim skupiali się na owym doświadczeniu macierzyństwa, podkreślając, że 
opieka nad seniorem przyszła im z łatwością, gdyż w przeszłości sprawowali 
opiekę nad własnymi dziećmi. Obrazuje to wypowiedź kobiety sprawującej 
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opiekę nad matką: Tak naturalnie mi to przyszło, może też to z tego wynika, 
że dwójkę dzieci wychowałam. Człowiek gdzieś właśnie wraca do tego [W8]. 
Kolejna wypowiedź potwierdza również to, że fakt posiadania dzieci przy-
czynia się do tego, że z biegiem lat nie zapominamy, w jaki sposób wyko-
nywać czynności pielęgnacyjne: (…) bo dziecko w nocy nie śpi, ząbkuje, ma 
rozwolnienie, ma zatwardzenie, no różne rzeczy są. Kubeczki, coś tam, to się 
wszystko przydaje, bo człowiek sobie przypomina [W6]. Drugi opiekun po-
dobnie postrzega opiekę nad seniorem: Chyba to samo przychodziło, tak jak 
urodzimy dziecko i samo przychodzi nam tutaj opieka nad tym dzieciątkiem 
[W1]. Z  przytoczonych fragmentów wypowiedzi opiekunów rodzinnych 
wybrzmiewa brak problemów związanych z  rozpoczęciem opieki nad se-
niorem. Uczenie się z własnych doświadczeń w toku życia jest niezbędne 
podczas podejmowania wyzwań opiekuńczych. 

ZakońcZenie

Zjawisko infantylizacji osób starszych pojawiało się w wielu obszarach ży-
cia codziennego opiekunów. Początkowo zakładano, że będzie to tylko ob-
szar komunikacji. Wnikliwa analiza materiału badawczego ukazała nowe 
obszary, w których znamiona specyficznego języka baby talk ujawniły, że 
opiekunowie rodzinni nie tylko w charakterystyczny sposób zwracają się do 
osób starszych, w stosunku do których sprawują opiekę, lecz także ich za-
chowania oraz sposób postrzegania seniora świadczy o tym, że nie traktują 
oni seniorów jak osoby dorosłe. 

Infantylizacja osób starszych, jak pokazano w prezentowanym artykule, 
dotyczy wielu sfer życia człowieka starego. W  opracowaniu tym skoncen-
trowano się na takich obszarach, jak: opieka, pielęgnacja oraz komunikacja. 
Przedstawione wyniki badań wykazały, że trudno jest jednoznacznie wyeks-
ponować obszar życia rodzinnego, w którym omawiane zjawisko występuje 
najintensywniej. Działania opiekunów względem seniora zależały od wielu 
czynników: zaawansowania choroby seniora, długości sprawowanej opieki, 
natężenia wsparcia ze strony innych członków rodziny. W artykule starano 
się pokazać wspólne obszary, w jakich dokonuje się owe zjawisko. Znamienną 
cechą, jaka wybrzmiewała z przytoczonych wypowiedzi, był brak przygoto-
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wania do roli bycia opiekunem osoby starszej. Omówione zachowania opie-
kunów rodzinnych były intuicyjne oraz oparte na doświadczeniu zdobytym 
w ciągu życia. Bardzo ważne jest, aby dążyć do sytuacji, w której opiekuno-
wie rodzinni mieliby dostęp do szkoleń z  zakresu opieki nad człowiekiem 
starym, nie tylko w wymiarze opiekuńczym, ale również społecznym. Takie 
przygotowanie powinno również dotyczyć osób, które pracują na co dzień 
z osobami starszymi w instytucjach opieki, np. domach dziennego pobytu, 
domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, szpitalach 
z oddziałami geriatrycznymi. Świadomość pojawiających się zachowań senio-
rów, znajomość kolejnych symptomów choroby oraz uwrażliwienie ludzi na 
nieświadome zachowania mające znamiona infantylizacji mogą przyczynić 
się do zmniejszenia zakresu tego zjawiska i traktowania seniorów jak dorosłe 
osoby, będące równymi partnerami w rozmowie. 
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infantilization of the elderly not only in the language 
Sphere – reSearch report

aBStract

The presented article concerns the phenomenon of infantilization of the elderly 
in many areas of everyday by their family carers. Infantilization means treating 
an adult like a  child. In the sphere of language, this phenomenon is called 
baby-talk. Often infantilization of the elderly concerns the sphere of com-
munication. The author of the article shows that not only during conversations 
they are treated as children. Family carers showed signs of infantilization, 
referring to the care and nursing of the elderly under their care. This article 
is an excerpt from a broader study of family carers for the elderly. The study 
was conducted with 20 carers of the elderly using the unstructured interview 
method in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The analysis of the research 
material was performed using the MAXQDA software. The result of a broad 
analysis is the research report presented in this study, which shows that in-
fantilization is multidimensional and nonconscious. It results from the lack 
of preparation of the family carers for the role of a  caregiver. Due to their 
insufficient knowledge about looking after an old person, the careres are forced 
to base their knowledge on their experience as parents. 
Keywords: infantilization, communication, elderly, carer of the elderly, care


