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Streszczenie: W podjętym artykule rozważam, czy kobieca starość postrzegana 
jest przez same zainteresowane jak i społeczeństwo w którym żyją jako źródło 
zniewolenia czy wyzwolenia od determinantów płci biologicznej, ról społecznych, 
narzuconych kulturowo wzorców piękna i realizacji potrzeb seksualnych. 

 

Czym jest późna dorosłość i starość? – uwagi wstępne 

Późna dojrzałość i starość to okres specyficzny w życiu każdego człowieka, 
dla kobiety – w szczególności, kojarzy się z przejściem pewnego etapu do-
świadczania rzeczywistości związanego z wypełnianiem ról społecznych zde-
terminowanych biologią: matki małych i dorastających dzieci, żony lub kochan-
ki epatującej seksualnością, kobiety postrzeganej społecznie przez pryzmat wła-
snego seksualizmu do etapu drugiego kobiety dojrzałej, później zaś starszej 
szukającej własnej nowej tożsamości lub przesadnie trzymającej się tożsamości 
minionej. Tadeusz Różewicz w wierszu Opowiadanie o starych kobietach pisał: 

 
Lubię stare kobiety, brzydkie kobiety, złe kobiety  
są solą ziemi, nie brzydzą się ludzkimi odpadkami 
znają odwrotną stronę medalu, miłości i wiary 
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odzwierciedlając poetycko sposób postrzegania starszych kobiet w społeczeń-
stwie. Rozwój konsumeryzmu i wdrażanie modelu bezlitosnej ponowoczesnej 
konsumpcji opisywanej m.in. w tekstach Zygmunta Baumana (Bauman 2000, 
s. 96) jako źródło cierpień, spotęgowało zjawisko ageizmu (dyskryminacji ze 
względu na wiek), które w przypadku kobiet często przybierać zaczęły rozmiary 
anofobii (lęku przed kobiecą starością) doświadczanej często przez same zainte-
resowane próbujące wszelkimi dostępnymi sposobami utrzymać uciekające 
wizualne przejawy młodości. Kobiety „walczące ze starością” nie próbują zde-
finiować na nowo swojej tożsamości, rozwinąć nowych marzeń czy pragnień, 
narażając się na ostracyzm społeczeństwa uprzednio wpędzającego je w ów kult 
wiecznej młodości. A przecież – jak zauważa Simone de Beauvoir – wiek kobie-
ty może być jej początkiem na drodze do wyzwolenia, gdyż kobiety: Po całym 
życiu podporządkowanym mężom, oddanym dzieciom mogą wreszcie zająć się 
sobą (de Beauvoir 2011, s. 549). Realizować swe marzenia, pasje, ambicje, za-
spokajać potrzeby własne nie zaś otoczenia, uwolnić od powinności przypisy-
wanych z racji płci biologicznej przez kulturę i społeczeństwo, doświadczać 
pełni kobiecości wolnej i dojrzałej. W niniejszym artykule inspirowanym myślą 
feministyczną, przybierającym charakter eseistyczny, wskażę na trzy perspek-
tywy postrzegania późnej dorosłości i starości: 1) przez pryzmat biologii i jej 
determinantów; 2) przez pryzmat ról społeczno-kulturowych narzuconych za 
sprawą płci biologicznej, 3) przez pryzmat cielesności i seksualizmu, starając 
się odpowiedzieć na pytanie: kiedy służy ona zniewoleniu kobiety, a kiedy pro-
wadzi do jej wyzwolenia? 

Późna dojrzałość i starość a atrybuty biologicznego determinizmu  

Francuska feministka egzystencjalna S. de Beauvoir w pracy pt. Druga płeć 
wskazywała, iż sposób postrzegania kobiety w społeczeństwie zdeterminowany 
jest jej płcią biologiczną i wynikającą z niej możliwością rozrodczości. Nie ro-
dzimy się kobietami – stajemy się nimi. Kształtu przybieranego w społeczeństwie 
przez samicę człowieka nie determinuje żadne przeznaczenie, biologiczne, psy-
chiczne czy ekonomiczne[…] Tylko za pośrednictwem innych ludzi osobnik staje 
się Innym – pisała (de Beauvoir 2003, s. 310). Wskazywała ona na zróżnicowa-
ny sposób socjalizacji dziewcząt i chłopców zdeterminowany płcią biologiczną 
i powiązany z przyszłym wykonywaniem roli matki i żony przesadnie skoncen-
trowanej na własnym wyglądzie. To właśnie czynniki biologiczne nie zaś płeć 
determinują los kobiety postrzeganej jako „inny” w społeczeństwie, w którym 
punktem odniesienia jest mężczyzna (postrzegany jako norma), gdzie inności tej 
nadawany jest status gorszego. S. de Beauvoir podaje szereg przykładów tego 
statusu, analizując tradycyjne mity, wierzenia religijne (de Beauvoir 2004), 
które kreują i umacniają dyskryminację kobiet w społeczeństwie francuskim. 
Płeć biologiczna kobiety związana jest z jej rozrodczością, menstruacją, do-
świadczaniem ciąży, możliwością porodu, karmienia piersią (w młodszym wie-
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ku), później zaś ze zmianami hormonalnymi związanymi z menopauzą (w póź-
niejszym wieku) a tym samym utratą potencjału rozrodczego. Przez pryzmat tej 
płci społeczeństwo wyznacza miejsce kobietom, miejsce, które często określane 
jest w pracach feminologicznych jako brak miejsca. Pomimo gloryfikowania 
biologicznej kobiecości to kobiety najczęściej doświadczają trudności w zdoby-
ciu pracy, dyskryminacji zawodowej z powodu potencjalnego lub realnego ma-
cierzyństwa, mają mniejsze szanse na zrobienie zawodowej kariery czy awans, 
spotykając się z mechanizmami: szklanego sufitu, lepkiej podłogi (Gromkow-
ska-Melosik 2011); otrzymują niższe świadczenia emerytalne, mając przy tym 
utrudnione szanse zaistnienia w życiu publicznym i politycznym (Gromkowska- 
-Melosik 2011), a trudności te związane są nie tyle z możliwością reprodukcji, 
lecz sposobu organizacji życia publicznego związanego z tą reprodukcją. Głów-
ne obowiązki związane z pielęgnacją, opieką nad noworodkiem, niemowlęciem 
i dzieckiem sprawuje matka (Titkow, Duch-Krzysztoszek, Budrowska 2004), 
ona też wykonuje większość prac domowych, rezygnuje z pracy zawodowej, 
w przypadku choroby dziecka przebywa na zwolnieniu, towarzyszy mu niemal 
w każdej czynności; choć tylko w pierwszych latach życia dziecka taki podział 
pracy uwarunkowany jest procesami biologicznymi (ciąża, karmienie piersią 
etc). Później zaś – jak wykazują badania antropologiczne Margaret Mead, nie 
ma żadnego uzasadnienia, aby to właśnie matka, a nie ojciec opiekowała się 
dzieckiem, poza utartymi schematami kulturowymi (Mead 1949), ku którym 
kobiety wdrażane są przez większość swojego życia za sprawą środowiska spo-
łecznego i kulturowego. Uwzględniając fakt biologicznego determinizmu trak-
towanego jako źródło zniewolenia kobiety, można zauważyć, iż wiek późnej 
dorosłości i wczesnej starości stanowić może początek na drodze do wyzwole-
nia, gdyż kobieta traci menstruację i zdolności rozrodcze. Nie może być zatem 
postrzegana przez ich pryzmat w społeczeństwie. Wokół kobiecej menopauzy 
narosło jednak sporo negatywnych mitów, Germaine Greer autorka pierwszego 
obszernego studium poświęconego temu zjawisku znanego w Polsce pt. Zmiana 
– kobiety i menopauza (Greer 1991), zwraca uwagę na dwa podejścia do okresu 
przekwitania: brak wewnętrznej zgody na jego zaistnienie i poszukiwanie metod 
na wydłużenie okresu młodości oraz potraktowania go jako etap rozwoju no-
wych możliwości duchowych i seksualnych, uwolnienie od menstruacji i kobie-
cej biologii. Drugie z podejść jest przez nią gloryfikowane, wymaga samoakcep-
tacji i refleksji nad własnym życiem, odrzucenia kulturowo narzuconych wzor-
ców piękna i kultu wiecznej młodości utożsamianej z kobiecą niedojrzałością: 
Zawsze były wśród nas kobiety, które potrafiły oprzeć się złudnemu mitowi 
wiecznej młodości, wydoroślały i przeszły przez klimakterium, zachowując pe-
wien stopień niezależności i godności: zmieniły swoje życie tak, by nowo zdoby-
ta dojrzałość mogą owocnie funkcjonować (Greer 1991). Menopauza według 
Greer jest początkiem dojrzałej kobiecości, przed którą otwierają się nieograni-
czone możliwości spokojnego doświadczania każdej chwili własnego życia, 
cieszenia się pięknem przyrody, poszukiwania nowych zainteresowań i pasji, 
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powrotu do samokształcenia lub pełniejszej aktywności zawodowej. Autorka 
sceptycznie odnosi się do hormonalnej terapii zastępczej i porad medycznych 
lekarzy mężczyzn próbujących łagodzić objawy menopauzy, spośród których 
wielu obawia się niezależności i siły starszych kobiet przychodzącej wraz 
z wiekiem. Wykazuje większe zaufanie do kobiet ginekologów i naturalnego 
przechodzenia menopauzy (Greer 1991). 

Późna dojrzałość i starość a role społeczno-kulturowe 

Oferta ról społeczno-kulturowych przypisywanych kobietom w społeczeń-
stwie ponowoczesnym mocno się rozszerzyła. Dziewczęta i młode kobiety zdo-
bywają staranne wykształcenie, coraz częściej kończą studia, zdobywają tytuły 
naukowe, pracują w zawodach utożsamianych stereotypowo z męskimi, a jednak 
w późniejszym życiu poddawane są społecznej presji zostania żoną i matką, 
wraz z jej składowymi oczekiwaniami określonego sposobu pełnienia tych ról 
i ewentualnego godzenia ich z innymi sferami życiowej aktywności. Głoszone 
przez działaczki emancypacyjne i feministyczne projekty wyzwolenia kobiety 
z monotonii życiowych ról poprzez aktywność zawodową, mające uchronić je 
przed chorobą gospodyń domowych opisaną przez Betty Friedan w pracy pt. 
Mistyka kobiecości (Friedan 2011), zaowocowały przeciążeniem kobiet pracują-
cych na dwie zmiany (w pracy i w rodzinnym domu). Projekt wdrażania partner-
skiego modelu podziału obowiązków rodzinnych nie znajduje wielu wyznaw-
ców we współczesnej Polsce (Titkow, Duch-Krzysztoszek, Budrowska 2004), 
gdzie pracujące kobiety nadal wykonują większość prac domowych, a dodatko-
wo opiekują się dziećmi. W tym ujęciu późna dojrzałość i starość stanowić mo-
gą nowy okres wzmożonej własnej aktywności twórczej, zawodowej, naukowej. 
Po usamodzielnieniu się i opuszczeniu rodzinnych domów przez dorastające 
dzieci kobiety zyskują czas na realizację własnych pasji pozwalający im sku-
tecznie uporać się z syndromem pustego gniazda czy kobiecą chorobą opisaną 
przez Friedan. Istotne jest, aby działalność tych kobiet nie ograniczała się wy-
łącznie do aspektu przyjemnościowego lecz podejmowania ról decydenckich 
w społeczeństwie, zwłaszcza iż wyklucza ono i marginalizuje ludzi starszych, 
w szczególności kobiety. Prawdopodobnie z tej przyczyny trzydzieści lat po 
napisaniu Mistyki kobiecości B. Friedan proponuje kobietom jednoczenie się 
w grupy wywierające wpływ na mentalność społeczną (Szare Pantery w Stanach 
Zjednoczonych): Musimy dążyć do uwłasnowolnienia i wzmocnienia pozycji 
ludzi starszych, szukać nowych ról dla ludzi po sześćdziesiątce, siedemdziesiąt-
ce i osiemdziesiątce w pracy i w biznesie, sektorze publicznym i prywatnym, 
w kościele, synagodze, znaleźć ochotniczki i ochotników wyróżniających się 
w swych grupach, którzy wykorzystują swą mądrość do rozwiązywania proble-
mów naszego starzejącego się społeczeństwa (Friedan 2001). Podobną propozy-
cję wysuwa Simone de Beauvoir, proponując rozbudzanie ambicji do samoro-
zwoju i działania społecznego wśród kobiet starszych, mogących wnieść zasad-
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niczy wkład w rozwój francuskiego społeczeństwa, a także Joan Borysenko, 
autorka popularnej Księgi życia kobiety. J. Borysenko uważa okres po 63 roku 
życia za okres kobiecej mądrości mogącej rozpocząć wielką zmianę, kobieta 
odrzuca wówczas społeczne stereotypy norm zachowań, staje się prawdomów-
na, zwraca większą uwagę na własne potrzeby, jej zasób sił żywotnych i energii 
pozwala natomiast na dokonanie wielkich zmian w życiu społecznym. Koniecz-
ne jest jej zdaniem wyznaczenie nowych wzorców starości nawiązujących do 
kultury hiszpańskiej czy indiańskiej. W tych kulturach starsza kobieta traktowa-
na jest jako źródło wiedzy i wyrocznia: Mądre starsze kobiety są źródłem do-
świadczenia, jako że żyły na tym świecie dostatecznie długo, by zrozumieć deli-
katną, czasem niewidzialną sieć wzajemnych związków pomiędzy każdym na-
szym działaniem a dostrzegalnymi lub ukrytymi ich rezultatami (Borysenko 
2000, s. 233). W kulturze polskiej starość kobiety jest detronizowana, podobnie 
jak kobiecość ograniczana do wykonywania ról matki i żony. Jako autorytet 
prezentowany jest starszy mężczyzna – starsza kobieta ponownie staje się „in-
nym”, „nie-mężczyzną”, co zauważa S. de Beauvoir: Rodzaj męski nie pada 
łupem starości. Nikt nie wymaga od niego ani świeżości, ani słodyczy czy wdzię-
ku, lecz siły i inteligencji zdobywcy. Siwe włosy i zmarszczki nie zaprzeczają 
męskiemu ideałowi (de Beauvoir 2011, s. 335). Mądrość kobiety starszej naka-
zuje jej poszukiwać nowych życiowych dróg, niezależnie od stanu zdrowia czy 
życiowych sił, kobieta ma moc, którą odnaleźć musi w sobie. Pomimo iż starsze 
kobiety czerpią wiele satysfakcji z pomocy młodszemu pokoleniu (wykonywa-
niu roli babci itp.) nie powinny ograniczać ponownie swej aktywności do nad-
miernej koncentracji na potrzebach innych. Kultura europejska, a polska 
w szczególności dąży do wykluczenia kobiet z funkcji decydenckich poprzez 
traktowanie ich roli w wieku starszym jako przedłużenia roli z lat młodzień-
czych, powodującej wykluczanie kobiet z wielu sfer życiowej aktywności (ryn-
ku pracy, polityki itp.) i ograniczanie ich możliwości samorealizacji (Fuszara 
2006). Tymczasem starsza kobieta nie zawsze chce podjąć rolę dyspozycyjnej 
babci sprawującej opiekę nad wnukami i prowadzącej gospodarstwo domowe 
córki, syna czy synowej, na co zwraca uwagę Renata Siemieńska (Siemieńska 
2001). Może dążyć przykładowo do założenia własnej firmy, kandydować 
w wyborach samorządowych, podjąć działalność społeczną lub rozpocząć po-
dróż własnego życia.  

Późna dorosłość i starość a terror piękności  

Kultura amerykańska, za wzorcem której w kwestii cielesności i seksualno-
ści podąża Polska, staje się szczególnie wymagająca względem kobiet nieustan-
nie bombardowanych terrorem piękna i skłanianych do nadążania za mniej lub 
bardziej nierealnymi do osiągnięcia jego wyznacznikami (Melosik 1996). Po-
woduje to nieustanną pogoń za atrybutami młodości: gładką, napiętą i jędrną 
skórą, szczupłym ciałem, napędzając tym samym klientek gabinetom kosme-
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tycznym i chirurgii plastycznej. Kobiety oceniane nieustannie za własną po-
wierzchowność stają się szczególnie podatne na przyswajanie tego typu wzo-
rów, odrzucają i walczą z pierwszymi symptomami starzenia się ciała jakby nie 
były one procesem naturalnym, wykorzystując w tym celu dostępne zasoby fi-
nansowe oraz większość sił życiowych. Odrzucenie pogoni za wieczną młodo-
ścią i pogodne przyjęcie znamion upływu czasu traktowane jest często w ich 
przypadku jako rodzaj buntu przeciwko utartym schematom i konwenansom, 
prowadzi do społecznego wykluczenia kobiet jako niereprezentacyjnych, czyli 
po prostu brzydkich. Jak zauważa Kinga Dunin: Kobiety nie mogą naturalnie się 
zestarzeć . Najpierw muszą sztucznie utrzymywać młodość, a potem nagle zapa-
dają w starość. Dociera do nas wiele takich przekazów kultury masowej, w te-
lewizji widzimy cały przekrój wiekowy mężczyzn: obok młodocianych prezente-
rów prowadzących programy dla młodzieży są poważni siwowłosy redaktorzy 
komentujący wydarzenia polityczne, siwowłose kobiety muszą natomiast zniknąć 
z wizji. W większości prac wykonywanych przez kobiety liczy się wygląd, a nie 
kompetencje. Płynie do nas przekaz: trzymaj się, póki możesz, a potem znikaj. 
Żeby być starą, mądrą kobietą, to trzeba mieć czas, żeby się zestarzeć (Dunin 
2001). W rezultacie kobiecy lęk przed starością jest lękiem przed nieistnieniem, 
byciem niezauważonym, byciem kimś, kogo nie ma, kimś pomijanym w społe-
czeństwie, napędzając skutecznie machinę konsumpcji (choć oferta dóbr kon-
sumenckich proponowanych starszym kobietom jest bardzo uboga, zwłaszcza 
w Polsce, gdzie starość kojarzy się głównie z ubóstwem). Jane Hyman zauważa, 
że postawa kobiety wobec starzejącego się ciała zależy od jej poczucia atrakcyj-
ności w młodym wieku i kryterium samooceny. Im częściej kobieta oceniana 
jest pozytywnie z powodu urody, nie zaś innych czynników (np. osiągnięć, aspi-
racji itd.), tym pierwsze przejawy starzenia się są dla niej bardziej dotkliwe 
(Hyman 1994). Niezależnie od tego, czy kobieta będzie starała się utrzymać 
sztucznie młodość za pomocą diety, kosmetologii i chirurgii plastycznej, czy też 
ją odrzuci, narazi się na społeczne restrykcje przejawiające się ośmieszeniem 
i przemocą słowną (młoda stara, dzidzia piernik, z przodu liceum z tyłu muzeum 
itp.), oczywiście po sprzedaży odpowiedniej liczby kosmetyków, wszczepów 
z botoksu i silikonowych wkładek. Bo – jak zauważa S. de Beauvoir: Starości 
doświadczamy przede wszystkim za pośrednictwem ciała. To nie ono obwieszcza 
nam jej nadejście, ale gdy dowiemy się już, że jest w nas obecna, ciało zaczyna 
nas niepokoić (de Beauvoir 2004). Niepokój ten związany jest z różnorodnymi 
fizycznymi dolegliwościami, które – zdaniem S. de Beauvoir i innych reprezen-
tantek myśli feministycznej należy skutecznie przezwyciężać, by nie determi-
nowały życiowej aktywności. Ten naturalny proces starzenia się komórek i ciała 
można po prostu zaakceptować jako kolejną fazę doświadczania życia, wystar-
czy tylko odrzucić kulturowe wzorce. W interesujący sposób podkreśla to 
J. Hyman: To, w jaki sposób nasza kultura zapatruje się na to, jak starsze kobie-
ty powinny wyglądać i zachowywać się, krępuje je i przynosi uszczerbek całemu 
społeczeństwu. Wiele kobiet nie chce, by ograniczały je jakieś wizerunki doty-
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czące tego, jak mają wyglądać, jakie powinny być i co robić. Ubieramy się  
i poruszamy podług naszych upodobań i osobowości. Jesteśmy fizycznie i emo-
cjonalnie zaangażowane w życie na tyle, na ile pozwalają nam na to nasze pra-
gnienia i zdrowie. Starzenie się traktujemy jako nowe doświadczenie, któremu 
szykujemy miejsce (Hyman 1994, s. 94). Akceptacja nadchodzących sympto-
mów cielesnej starości jako naturalnej, odnalezienie piękna znamiennego dla 
wieku dojrzałego, przy dążeniu do pełnego zachowania sprawności fizycznej 
i umysłowej oraz nieustannego rozbudzania własnych ambicji i pragnień prowa-
dzić może do wyzwolenia ze znamiennej dla młodości tyranii piękna. 

 Późna dorosłość i starość a seksualizm i zmysłowość kobiety 

Kobieta zachowuje przez całe swoje życie sprawność seksualną, choć ak-
tywność seksualna kobiet starszych przeważnie pozostaje tematem objętym 
zmową milczenia, nie ma biologicznego podłoża, by zanikała wraz z wiekiem. 
Wiek kobiety może być jednak czynnikiem determinującym zmianę upodobań 
czy aktywności w tym zakresie. Simone de Beauvoir, propagując aktywność 
seksualną kobiet starszych pisze: Pod względem biologicznym płciowość kobiet 
w mniejszym stopniu podlega działaniu czasu niż seksualność mężczyzn (de 
Beauvoir 2003, s. 391). Odwołując się do pionierskiego w dziedzinie badań nad 
seksualnością człowieka raportu Kinseya, zauważa, że płciowość kobiety jest 
stabilna, a w wieku 60 lat cechuje ją taka sama zdolność do odczuwania pożą-
dania i przyjemności jak trzydzieści lat wcześniej. Wprawdzie Masters i John-
son twierdzą, że intensywność reakcji seksualnej zmniejsza się z wiekiem, lecz 
kobiety są w stanie skompensować traconą zdolność poprzez regularną stymula-
cję seksualną. Kobiety – zauważa de Beauvoir – najczęściej rezygnują z seksu 
z powodu bycia bytem zależnym, narzucającym im wstrzemięźliwość. Przyczyn 
tej rezygnacji upatruje w dwóch czynnikach: wdowieństwa lub braku zaintere-
sowania erotyką ze strony męża (mężczyźni na parterki seksualne często wybie-
rają kobiety młodsze) oraz problemach z samoakceptacją siebie jako istoty cie-
lesnej i seksualnej. Wzorce kulturowe nadal oferują starzejącym się kobietom 
jeden schemat posłusznej, pogodnej staruszki, pogodzonej z utratą własnej zmy-
słowości (de Beauvoir 2003), te spośród kobiet, które nie chcą się im podpo-
rządkować obawiają się opinii i odrzucenia ze strony innych osób. Choć akcep-
towane są związki mężczyzn siedemdziesięcioletnich z młodymi kobietami, 
mające świadczyć w domyśle o sprawności seksualnej mężczyzny i przysparzać 
mu społecznej chluby, nierzadko przemieszanej z zazdrością, starsze kobiety 
poszukujące seksualnych przygód czy nawet małżeńskiej ekspresji seksualnej 
traktowane są potocznie jako rozwiązłe czy rozpustne. Późną dojrzałość potrak-
tować można jednak jako możliwość pełnej ekspresji zachowań seksualnych, 
kobiety uwalniają się za sprawą menopauzy z comiesięcznych menstruacyjnych 
dolegliwości zmniejszających możliwość uprawiania seksu, lęku (choć za spra-
wą antykoncepcji mniejszego) przed niepożądaną ciążą i jej konsekwencjami 
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(nielegalna aborcja, narodziny nieplanowanego dziecka, konieczność oddania 
dziecka do adopcji itd.), ubocznych efektów stosowania środków antykoncep-
cyjnych itd., mogąc w pełni czerpać radość ze zmysłowej rozkoszy. G. Greer 
zauważa, iż wraz z wiekiem kobiety zmienić się mogą jej upodobania seksualne, 
zmysłowość kobiety staje się mniej drapieżna, wzrasta potrzeba czułości i deli-
katności, zrozumienia, zwrócenia emocjonalnego ku partnerowi, a możliwość 
doświadczania ekspresji seksualnej zależy wówczas przede wszystkim od ak-
ceptacji własnego starzejącego się ciała przez samą kobietę i jej seksualnego 
partnera (Greer 1991). Uwolnienie się od kultu wiecznej młodości wzmacniane-
go przez media masowe, odnalezienie piękna w naturalnym starzeniu się ciała 
wspomaga życie seksualne starszych kobiet. Dlaczego bowiem atrakcyjność 
utożsamiać wyłącznie z młodością, przyjmując, iż to społeczeństwo narzuca 
definicję piękna. Z. Bauman pyta: A co, jeśli przyjąć, że ciało ludzkie, podobnie 
jak myśli i uczucia jest wystawione na działanie społeczeństwa? Że na ciele, 
podobnie jak na myślach i uczuciach społeczeństwo odciska swój kształt, że 
w tworzywie dostarczonym przez ewolucję gatunków rzeźbi ono coraz to nowsze 
postacie, wedle coraz to nowych modeli i za pomocą coraz to nowych dłut? Że 
ciało, podobnie jak myśli i uczucia jest wytworem społecznym, i że sens „bycia 
wytworem” ma swoją historię w przypadku myśli i uczuć (Bauman 1995). Od-
wołując się do słów Baumana, prezentowanie ciał kobiet starszych jako istot 
pięknych, cielesnych i seksualnych może zmienić narzucony i wdrukowany 
społecznie wzór piękna i pozytywnie wpłynąć na samoakceptację starszych ko-
biet. 

Od zniewolenia ku wyzwoleniu potencjału kobiety – podsumowanie 

Późna dorosłość i nadchodząca po niej starość mogą być początkiem kon-
struktywnych zmian w życiu kobiety. Okres młodości związany jest z uleganiem 
pewnym stereotypom wynikającym z atrybutów biologicznego determinizmu, 
oczekiwań przypisywanych rolom społecznym, konieczności sprostania kultu-
rowo narzuconej wizji piękna lub seksualności. Podatność kobiety na oczekiwa-
nia społeczne zależy przy tym od jej wewnętrznej siły, umiejętności wyrażania 
i zaspokajania swych potrzeb. Pewna „niewidzialność kobiety” – jako przedmio-
tu pożądania i społecznej oceny (konstruowanej w oparciu o rolę matki i żony) 
związana z biologicznym starzeniem się ciała daje jej możliwość koncentracji 
na innych celach w sferze prywatnej i publicznej. W rezultacie to starsze kobie-
ty przyczynić się mogą do istotnych zmian społecznych wywierających korzyst-
ny wpływ na życie kobiet młodszych.  
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Late adulthood and senility as emancipation/enslavement by stereotypical 
femininity in selected concepts of feminist thought 

 
Key words: adult education, cultural's studies, woman's studies. 
 
Summary: In the aforementioned paper I am considering whether feminine 
senility is perceived by both the concerned ones and the society in which they live, 
as a source of enslavement or emancipation from sex determinants, social roles, 
culturally imposed beauty standards and fulfilment of sexual needs.  
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