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96-letnia babcia mojej 
koleżanki zaplanowała 
remont kuchni. Rodzina 
była w szoku i zasta-
nawiała się, po co jej 
to potrzebne. Z kolei 
65-letni tata mojej 
koleżanki przeszedł 
zawał. Z dnia na dzień 
stał się osobą niepełno-
sprawną i chociaż wciąż 
mógł czerpać z życia 
pełnymi garściami, nie 
chciał i zamknął się 
w czterech ścianach. 
Jak pani uważa, po-
stawa tego pana czy 
jednak 96-latki jest 
dominująca w społe-
czeństwie?
Nie ma statystyk, które po-
kazywałyby, że któraś z tych 
postaw dominuje. Ludzie są 
różni. Można spotkać takich, 
którzy mimo różnych proble-
mów, chorób, kłód rzucanych 
pod nogi jakoś sobie radzą 
– ich wola życia jest tak ol-
brzymia, że podnoszą się, idą 
dalej, mając nadzieję, że coś 
się zmieni na lepsze. Ale jest 
też druga grupa ludzi, którzy 
najmniejsze trudności inter-
pretują jako koniec, kres.

Da się temu zapobiec?
Okres senioralny nie jest 
czymś odrębnym, to inte-
gralna część życia. To, jak 
zachowywaliśmy się wcze-
śniej, jaką mieliśmy postawę 
w młodości, kształtuje naszą 
starość.

Często jest tak, że 
w starszym człowieku 
nie ma ani śladu po 
energii, radości czy 
optymizmie z młodości. 
Dlaczego?
Ogólnie w społeczeństwie 
postrzegamy starość jako 
starość metrykalną.

To źle?
Moim zdaniem tak. Bo 
przychodzi pewien wiek 

i nazywamy się starcami – 
bez względu na to, jak się 
czujemy, wyglądamy, co ro-
bimy. Samo słowo „starzec” 
ma konotację negatywną. 
Nie mówimy o starości, na 
którą czekamy, która nas 
rozwija, zmienia. Podkre-
ślamy jedynie, że nadeszła 
starość, która jest nieunik-
niona. Kojarzymy ją ze stra-
tami: zdrowia, umiejętności 
myślenia, szybkości umy-
słu.

Ale tak rzeczywiście 
jest!
Oczywiście, są blaski i cie-
nie starości. Nie dostrzega-
my jednak blasków, nie 
chcemy zauważyć, że wszel-
kie deficyty mogą zostać 
zrekompensowane czymś 
innym.

Czym na przykład?
Nie mamy wprawdzie zdol-
ności myślenia i rozumienia 
tak szybkiego jak w młodo-
ści, ale cechuje nas mądrość 
życiowa. Młody człowiek 
jej nie ma. Nie doceniamy 
tego. Z drugiej strony nie 
zapominajmy, że smutek też 
nie jest zły. Proszę sobie wy-
obrazić, że ktoś, kto wiódł 
spokojne, radosne życie, był 
sprawny i zdrowy, pełen wi-
goru, nagle wszystko traci 
lub np. w wyniku choroby 
przestaje być samodzielny, 

staje się niesprawny, a tym 
samym zależny od innych! 
Ten człowiek potrzebuje 
czasu na depresję, smutek, 
opłakanie swojej sytuacji, 
by wrócić do normalnego 
funkcjonowania, by znaleźć 
w sobie wolę życia, radości.

Możemy jakoś pomóc 
takiej osobie?
Jest wiele dróg. Dla każde-
go inna. Jednemu można po-
wiedzieć: „Skup się na swo-
im małżonku, spędzajcie ze 
sobą czas, rozmawiajcie, 
bądźcie czuli dla siebie”. 
Ten ktoś powie: „Fanta-
stycznie!”. Ale ta sama re-
cepta zupełnie nie przyda 
się komuś, kto właśnie się 
rozwiódł, jest w konflikcie 
z małżonkiem bądź właśnie 
go stracił. 

Na ogół uniwersalne roz-
wiązanie polega na tym, by 
smutek przeżyć. Po prostu. 
Powinniśmy dopuścić do 
siebie tę myśl, by zrobić na-
stępny krok. Nie jest tak, że 
gdy dzieje się coś trudnego, 
musimy tryskać radością 
i odwracać uwagę, anga-
żując się np. w pasjonujące 
hobby, by zagłuszyć smutek, 
stłumić łzy. Do radości po-
trzeba drogi. Czasem należy 
poczekać, aż przyjdzie mo-
ment akceptacji tego, co się 
wydarzyło, i wtedy będzie 
nam łatwiej.

Seniorzy muszą  
czuć się potrzebni

A czy ma pani wra-
żenie, że uczymy się 
oswajać starość? Do tej 
pory nikt starością się 
nie przejmował, teraz 
rozmawiamy o niej 
codziennie.
Nie ma w tym nic dziw-
nego. Osób starszych jest 
znaczniej więcej niż kiedyś, 
mamy starzejące się społe-
czeństwo, a seniorów z cza-
sem będzie jeszcze wię-
cej. Jeżeli nie nauczymy się 
z seniorami żyć, integrować 
się, to będziemy mieć pro-
blem w przyszłości.

Oswajanie starości mu-
szą „zaliczyć” młodzi 
czy starzy?
I jedni, i drudzy. W młodości 
boimy się starości.

To prawda.
Jeśli młoda osoba oswoi 
starość, to później, całkiem 
spokojnie i bez obaw, zbu-
duje w głowie scenariu-
sze, które nie będą straszne 
i niepokojące. Gdy osoby 
młode integrują się ze star-
szymi, np. podczas zajęć 
uniwersytetu trzeciego wie-
ku, to widzą, że 70-letni sta-
ruszek niekoniecznie musi 
być stetryczałym, smutnym, 
zgnuśniałym panem, który 
czeka na swoją śmierć. Wi-
dzi wówczas miłego czło-
wieka, pełnego wigoru, któ-

ry jest w stanie nie tylko 
zaszczepić optymizm, lecz 
także pokazać życie i od-
nieść się do swojej historii...

Najczęstsze problemy, 
które pomaga pani 
rozwiązać osobom star-
szym, to...
Bywa różnie. Na ogół jest to 
choroba, która rozwija się 
tak głęboko, że uniemoż-
liwia osobom starszym sa-
modzielne funkcjonowanie. 
Myślę, że lęk przed utra-
tą samodzielności u osób 
starszych jest najbardziej 
bolesny. Dopóki starszy 
człowiek jest samodziel-
ny i czuje, że kontroluje 
swoje życie, to jest w po-
rządku. W momencie gdy 
traci sprawność, musi pro-
sić o pomoc innych. Czę-
sto wówczas trudno z tym 
wytrwać, ponieważ star-
szy człowiek wie i czuje, że 
stał się bagażem dla swo-
ich bliskich – nawet dla naj-
bardziej opiekuńczej rodzi-
ny, która nie daje powodu, 
by tak myśleć. Dość często 
wsparcia potrzebują rów-
nież te osoby, które straciły 
małżonka.

Czy seniorzy często 
cierpią na depresję?
Gdy rozmawiam z leka-
rzami, to nierzadko wspo-
minają, że mają do czy-
nienia z niedostrzeganą 
depresją. Psycholodzy nato-
miast twierdzą, że depresja 
bywa nadmiernie diagnozo-
wana.

A jak jest naprawdę?
Czasem stan emocjonalny 
mimo uciążliwości jest taki, 
jaki być powinien, bo akurat 
trwa faza adaptacji do tego, 
co dzieje się w życiu danego 
człowieka. Ważne jest w ta-
kim okresie, by osoba star-
sza wyrażała swoje uczucia, 
by mogła powiedzieć szcze-

rze i wprost, że jest trudno, 
i by otoczenie zaakceptowa-
ło te uczucia. Tak jak mówi-
łyśmy wcześniej, to natural-
ne, że 86-latek po ciężkim 
zawale pogrąża się w smut-
ku, ale dzięki temu odzyska 
z czasem energię i radość. 
Nie każdy smutek świad-
czy od razu o depresji, choć 
oczywiście wiele osób ma 
zaawansowaną depresję, 
którą należy leczyć farma-
kologicznie.

Czy osoby starsze zdają 
sobie sprawę, że mają 
depresję, czy jednak 
bagatelizują swój stan?
Na ogół jest tak, że osoba 
starsza, która cierpi na depre-
sję, zamyka się w sobie, izo-
luje od otoczenia, traci wolę 
życia, przestaje jeść, skupia 
się na śmierci, ma mniejsze 
zainteresowanie swoimi bli-
skimi, nie cieszy się wnu-
kami i mało mówi. Nie wi-
dzi sensu w tym wszystkim. 
Częściej to bliscy dostrzega-
ją zmianę w jej funkcjono-
waniu.

Jak rodzina powinna 
zareagować?
Odesłanie do psychiatry nie 
powinno stanowić pierw-
szego kroku. Zacznijmy 
od rozmowy. Szczerej, ser-
decznej. Spróbujmy wes-
przeć i pokazać – nie tylko 
słowami – że bliska oso-
ba jest dla nas ważna, że są 
różne drogi wyjścia, że ak-
ceptujemy jej smutek i ro-
zumiemy go. Jednak gdy ro-
dzina mimo starań nie radzi 
sobie problemem i samo-
poczucie starszej osoby nie 
zmienia się, można skon-
taktować się z lekarzem 
pierwszego kontaktu, o ile 
zdoła zaradzić sytuacji, lub 
lekarzem psychiatrą. Gdy 
senior z depresją znajduje 
się akurat w szpitalu, starają 
się mu pomóc psychologo-
wie. Rozmawiamy, pozna-
jemy źródła jego smutku.

Czy osoby starsze boją 
się śmierci?
Bardziej boją się bólu 
albo cierpienia związane-
go z umieraniem. Ale nie 

jest to ogólna zasada. Czę-
sto rozmawiałam z ludźmi, 
którzy mówili o śmierci bez 
obaw, z postawą akceptacji, 
twierdząc, że jest to wpisane 
w kondycję człowieka. Jed-
nym słowem – godzili się na 
to. Pewien starszy pan po-
wiedział mi, że nie boi się 
umierania, jest fizycznie 
i duchowo przygotowany do 
śmierci, ale ma pewną dewi-
zę życiową.

Jaką?
Że trzeba być zawsze przy-
gotowanym na śmierć, ale 
trzymać się życia.

Jak skutecznie zachę-
cać starszych do akty-
wizacji? Jak namówić 
starszą osobę do wyj-
ścia z domu, oderwa-
nia się od problemów 
swoich lub dzieci?
Musimy uświadamiać tym 
osobom ich mocne stro-
ny. Bo seniorzy dostrzegają 
głównie swoje deficyty – co 
jest zrozumiałe, gdyż są one 
bardziej widoczne w takim 

okresie – natomiast nie do-
strzegają tego, w czym są do-
brzy. Że np. potrafią opowia-
dać o swoim życiu w sposób 
interesujący, że świetnie go-
tują, mają olbrzymią wiedzę. 
Dostrzeganie u seniorów ich 
mocnych stron daje im po-
czucie, że są potrzebni, kon-
trolują życie i że nadal mogą 
się rozwijać.

Ma pani dziadków?
Miałam fantastycznych 
dziadków.

Chodziła pani z babcią 
do kina?
Do teatru!

Lubiła pani te wyjścia?
Bardzo! Z dziadkiem też 
chodziłam do teatru. Był 
osobą niesłyszącą, więc na-
sza więź była jeszcze więk-
sza, bo dużo czasu spę-
dzaliśmy na intymnych 
rozmowach. I on, i ja wy-
magaliśmy wtedy skupienia, 
by przekazywać sobie wia-
domości. Babcia pod koniec 
życia była osobą z demen-
cją. Mówiła do mnie o mnie 
samej: że ma fantastyczną 
wnuczkę, która studiuje psy-
chologię. Lubiłam, gdy tak 
mówiła (śmiech). Gdy nie 
chciałam, by zostawała sama 
w swoim pokoju, brałam ją 
do siebie: mimo swojej de-
mencji, mimo że nie była 
dla mnie partnerem do roz-
mowy. Brałam ją do siebie 
m.in. wtedy, gdy przygoto-
wywałam się do egzaminów. 
Była moim jedynym słucha-
czem. Jestem przekonana, że 
poznała materiał z pięciu lat 
psychologii (śmiech). Ow-
szem, zasypiała przy tym, 
ale mówię o tym po to, by 
dzieci i wnuki osób z de-
mencją zrozumiały, że nie 
trzeba dyskutować z niewie-
dzą lub urojeniami dziadków 
– ich umysł nie jest w stanie 
zrozumieć, że rzeczywistość 
jest inna. Ja wchodziłam 
w świat swojej babci i roz-
mawiałyśmy tak, by czuła 
się szczęśliwa. Warto spró-
bować!

Jak pani widzi siebie po 
sześćdziesiątce?
Widzę siebie jako aktywną 
staruszkę, ciągle zaintereso-

waną życiem. Co się stanie 
później, jak się potoczy mój 
los: czy będę chora, biedna 
i to utrudni mi życie – tego 
nie wiem. Niemniej jednak 
bez względu na to chcę po-
zostać aktywna, by pokazy-
wać swoim dzieciom i wnu-
kom, że starość to nie koniec 
życia. Będę towarzyską bab-
cią.

Będzie pani działać 
w klubach lokalnej ak-
tywności?
Myślę, że chętnie się tam 
wybiorę. Ważne jest to, by 
dzielić się doświadczeniami 
z osobami, które nas rozu-
mieją. Ciężko będzie rozma-
wiać z wnuczką o bólu sta-
wów biodrowych, natomiast 
moja koleżanka-rówieśnicz-
ka najprawdopodobniej 
mnie zrozumie. Będę też 
otaczać się młodymi osoba-
mi.

Niańczyć wnuki?
Bardzo bym chciała!

A jak dzieci będą pod-
rzucać je codziennie, 
bo będą pewni, że nudzi 
się pani na emeryturze?
Dam im do zrozumienia, że 
chcę mieć też czas dla sie-
bie, na podróże z koleżan-
kami do Włoch czy Lanc-
korony.

Osoba starsza ma wię-
cej czy mniej wymagań?
Raczej mniej, bo zdaje so-
bie sprawę z własnych ogra-
niczeń, ma mniejszą tole-
rancję na ilość bodźców. 
Zgodzi się pani, że rzadziej 
możemy spotkać staruszka, 
który co weekend idzie na 
dancing, choć i tacy się zda-
rzają.

Starość udała się Panu 
Bogu?
Nie wiem, czy mnie to oce-
niać. Uważam, że starość 
jest piękna, uwielbiam oso-
by starsze, są dla mnie bo-
gactwem wiedzy, historii, 
emocji. Wiedzą to, o czym 
ja nie mam pojęcia. W mo-
jej pracy psychologa często 
dziękuję osobom starszym, 
że to ja się czegoś od nich 
nauczyłam, i nie wstydzę się 
tego.

– Smutek to nic złego. Każdy z nas, także osoba 
starsza, musi od czasu od czasu przeżyć swoje 
smutne chwile. Może się zdarzyć, że senior 
potrzebuje czasu na depresję, smutek, opłakanie 
swojej sytuacji, by wrócić do normalnego 
funkcjonowania, by znaleźć w sobie wolę życia, 
radości – mówi Małgorzata Makoś, psycholog  
ze Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego w Krakowie.

Okres se-
nioralny nie 
jest czymś 
odrębnym, 

to integralna 
część życia. 

To, jak zacho-
wywaliśmy 

się wcześniej, 
jaką mieli-

śmy postawę 
w młodości, 
kształtuje 

naszą starość.

Uważam, że 
starość jest 

piękna, uwiel-
biam osoby 

starsze, są dla 
mnie bogac-
twem wiedzy, 
historii, emo-
cji. Wiedzą to, 
o czym ja nie 
mam pojęcia. 
W mojej pracy 

psychologa 
często dzię-
kuję osobom 

starszym, 
że to ja się 

czegoś od nich 
nauczyłam, 
i nie wstydzę 

się tego.
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