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Wprowadzenie
 

Partycypacja jednostki we wspó czesnych warunkach spo eczno-kul-
turowych, których g ównym atrybutem sta a si  zmiana, nietrwa o , brak 
pewno ci i rutyny, lokuje cz owieka w sytuacji „bycia pomi dzy” tym, co za-
stane, a tym, co po dane. Powy szy stan wynika z konieczno ci uwzgl d-
nienia przez podmiot, czy wr cz dostosowania si  podmiotu do zastanej 
sytuacji, wyznaczaj cej warunki egzystencji, pomimo przeciwstawnych po-
trzeb czy te  d e  jednostkowych. Zatem zrozumienie istoty procesów 
globalizacyjnych oraz osobliwo ci rzeczywisto ci p ynnej nowoczesno ci  
(Z. Bauman) staje si  warunkiem koniecznym do poczynienia dalszych, 
wnikliwych analiz dotycz cych szczegó owych aspektów funkcjonowania 
jednostki „uwik anej” w zaistnia e warunki spo eczno-kulturowe. Ta zale -
no  sta a si  punktem wyj cia do rozwa a  nad wspó czesn  m odzie  
postrzegan  z perspektywy rówie ników, które to zagadnienie stanowi za-
sadniczy cel tej pracy. 

Postawiony problem, jakim jest przedstawienie obrazu wspó czesnej 
m odzie y postrzeganego z perspektywy rówie ników, stanowi istotny wy-
znacznik przysz ych tendencji zachodz cych w spo eczno-kulturowym wy-
miarze wiata permanentnej zmiany. Przypuszczenia co do w a ciwo ci 
prognozuj cych jako  spo ecze stwa przysz o ci wynikaj  z dwóch imma-
nentnych cech. Po pierwsze, grup  badawcz  stanowi wspó czesna m o-
dzie  b d ca najbardziej czu ym odbiorc  zachodz cych zmian, co wynika  
z etapu rozwojowego, jakim jest okres adolescencji, kiedy to osoby stoj  
przed szeregiem zada  rozwojowych zmierzaj cych do osi gni cia statusu 
osoby doros ej. Zatem adolescenci wewn trznie do wiadczaj  sytuacji „by-
cia pomi dzy”, co oznacza, e rzeczywisto  spo eczno-kulturowa nieza-
pewniaj ca im sta o ci czy pewno ci jawi si  jako kolejne, tym razem ze-
wn trzne, „bycie pomi dzy”. M odzie  dopiero nabywaj ca kompetencji 
w a ciwych dla okresu doros o ci, a wi c zorientowana na kszta towanie 
przysz ych stanów rzeczy, stanowi aktywny podmiot formu uj cy prospek-
tywne tendencje zmian spo ecznych. Dlatego te  ludzie m odzi s  aktyw-
nym podmiotem prospektywnych zmian wspó czesnego spo ecze stwa, 
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bowiem to oni b d  kreatorami przysz o ci spo eczno-kulturowej. Po dru-
gie, okre lenie wizerunku wspó czesnego pokolenia dokonuje si  przez au-
toprezentacj  jego uczestników. Cenny g os m odzie y wypowiadaj cej si   
o sobie, czyli wyra aj cej opini  na temat m odego pokolenia egzystuj cego 
we wspó czesnej rzeczywisto ci spo eczno-kulturowej, stanowi istotny pro-
gnostyk kszta tu zachodz cych tendencji na poziomie mikro- i makrospo-
ecznym. 

Prezentowany i omawiany w pracy wycinek rzeczywisto ci spo ecznej,  
i zarazem przedmiot podj tych teoretycznych oraz badawczych analiz nau-
kowych, rozpatrywany jest w wietle dyskursu globalizacyjnego w wymia-
rze spo eczno-kulturowym. Problematyce tej po wi cony zosta  pierwszy 
rozdzia  przedstawionej pracy. Tre  rozdzia u stanowi przegl d koncepcji 
socjopedagogicznych na temat warunków spo eczno-kulturowych, w któ-
rych g ównym w tkiem rozwa a  uczyniono kategori  p ynnej nowocze-
sno ci zaproponowan  przez Zygmunta Baumana oraz pó nej nowoczesno-
ci w uj ciu Anthony’ego Giddensa1. Z uwagi na trafne uchwycenie przez 

Baumana kondycji cz owieka w wiecie permanentnej zmiany, jego sytuacji 
„bycia pomi dzy” w kategorii p ynnej nowoczesno ci, w tek ten sta  si  
my l  przewodni  ca ej pracy. Ponadto narracja podj ta w pierwszym roz-
dziale zawiera ustalenia definicyjne oraz szerokie spektrum zagadnie  
szczegó owych dotycz cych spo eczno-kulturowego wymiaru globalizacji, 
wybranych orientacji wspó czesnego spo ecze stwa oraz kondycji cz owieka 
w wietle retoryki p ynnej nowoczesno ci. 

Grup  spo eczn , która szczególnie „uwik ana” jest w warunki perma-
nentnej zmiany, stanowi m odzie . M odzi musz  zmierzy  si  z szeregiem 
zmian wynikaj cych z ich wewn trznego stanu psychospo ecznego. Zatem 
m odzie  jest niejako w podwójnej sytuacji „bycia pomi dzy”  tej ze-
wn trznej i wewn trznej przestrzeni partycypacji w wiecie. Dlatego tak 
trudnym zadaniem dla m odych jest „odnalezienie sta ego l du w morzu 
wszechobecnych zmian”. Z uwagi na powy sze kwestie obiektem analiz 
teoretycznych oraz procesu badawczego uczyniono m odzie  szkó  rednich 
(wybór podyktowany jest zadaniami rozwojowymi okresu adolescencji). 

M odzie  stanowi ród o prospektywnych zmian rozwojowych, wnosz c 
do spo ecze stwa dynamik , witalno  i „ wie o ” pogl dów, jest moto-
rem nap dzaj cym rozwój, co chroni ycie spo eczne przed stagnacj . Meta-
foryczne odniesienie do tej tezy stanowi my l Mariana Filipiaka: „m odzie  
wywiera wp yw na dynamik  ycia spo ecznego, na kierunek przebiegu 
procesów spo ecznych i jest istotnym podmiotem przemian spo ecznych. 
Je li wi c m odzie  choruje, to deformuje si  ca e spo ecze stwo. Gdy za-
___________ 

1 Vide: A. Giddens, Nowoczesno  i to samo , Warszawa 2010, s. 308. 
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braknie lokomotywy, poci g stoi. M odzi chc , by lokomotywa p dzi a jak 
najszybciej, rzecz  doros ych jest troska nie o to, by lokomotyw  zwolni ,  
ile o to, by si  nie wykolei a”2. Zatem adolescenci chc  mie  mo liwo   
oddzia ywania na otaczaj cy wiat, chc  kreowa  rzeczywisto  spo ecz- 
no-kulturow , w której egzystuj . M odzie  nie tylko chce posiada  spraw-
cz  moc dzia ania, ale wr cz powinna przejmowa  inicjatyw  w kreacji 
przestrzeni spo eczno-kulturowej. Id c dalej, osoby m ode poprzez swoj  
specyfik  funkcjonowania tak te  czyni , staj c si  motorem rozwoju spo e-
cze stw. 

Kategoria m odzie y jako podmiotu ycia spo ecznego zosta a szczegó-
owo zaprezentowana w rozdziale drugim tej pracy. Punktem wyj cia do 

analiz sta a si  psychospo eczna charakterystyka okresu adolescencji, okre-
laj ca specyfik  tego etapu rozwojowego w wietle ró norodnych koncepcji 

psychologii rozwoju cz owieka. Wyeksponowany zosta  w tek realizacji 
zada  rozwojowych stoj cych przed adolescentami, przy czym za najistot-
niejsze zadanie uznano kszta towanie to samo ci. Wej cie na drog  roz-
wi zania kryzysu to samo ciowego wymaga prorozwojowego podej cia 
podmiotu do w asnej biografii. Ponowoczesna retoryka zmian, która deter-
minuje funkcjonowanie m odzie y, zosta a szczególnie podkre lona w Ra-
porcie „M odzi 2011”3. Jak zauwa y  Micha  Boni, „transformacja zderzy a 
si  i po czy a z modernizacj , zmiany kulturowe ze zmianami technolo-
gicznymi. M ode polskie pokolenie jest pierwszym w historii kraju od setek 
lat, które w stosunku do liderów zmian w wiecie nie powinno mie  poczu-
cia luki edukacyjnej oraz technologicznej. Eksplozja wielkiej zmiany otwo-
rzy a szanse przed m odymi, ale równie  generuje problemy. Dzisiejsi m o-
dzi, zmieniaj c siebie pod wp ywem zmieniaj cego si  wiata  zmieniaj  
tak e wiat, by dalej zmienia  siebie. ycie w wolno ci (i politycznej, i ryn-
kowej) uczyni o «Ja» centrum planistycznym w asnej biografii”4. 

Maj c na uwadze cel eksploracji badawczych, jakim jest okre lenie obra-
zu wspó czesnej m odzie y postrzeganego z perspektywy rówie ników, 
uk adem odniesienia do dalszych rozwa a  teoretycznych sta o si  spo-
strzeganie spo eczne, b d ce w obszarze zainteresowa  psychologii  
spo ecznej. Dyskurs nad charakterystyk  w asnej osoby jako przedmiotu 
spostrzegania, w a ciwo ciami spostrzegania podobie stwa i odr bno ci 
„ja”  inni ludzie oraz czynnikami wp ywaj cymi na tre  ustosunkowania 

___________ 

2 M. Filipiak, M odzie   próba definicji, [w:] G. Kwiatkowska, M. Filipiak (red.), Psycholo-

giczne i spo eczne dylematy m odzie y XXI wieku, Lublin 2009, s. 15. 
3 K. Szafraniec (red.), M odzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011. 
4 M. Boni, Rekomendacje dla polityk publicznych, [w:] K. Szafraniec (red.), M odzi 2011, Kance-

laria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, s. 391. 
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wobec innych ludzi stanowi obszar rozwa a  nad spostrzeganiem spo ecz-
nym i jego udzia em w procesie krystalizowania to samo ci poprzez 
uchwycenie „ró nicy” wzgl dem innych. 

Teoretyczna cze  pracy przedstawiona w pierwszych trzech rozdzia ach 
to odwo anie si  do kluczowych zagadnie  wiadcz cych o jako ci tematu, 
które pos u y y do skonstruowania t a metodologicznego oraz pozwoli y na 
realizacj  bada  w asnych. 

M odzie  partycypuj ca w p ynnej nowoczesno ci opartej na zmianie, 
stoj ca w obliczu konieczno ci realizacji zada  rozwojowych adolescencji, 
borykaj ca si  z trudno ciami wynikaj cymi z „bycia pomi dzy” dzieci -
stwem a doros o ci  oraz „pomi dzy” sprzecznymi tendencjami tkwi cymi 
wewn trz jednostki zagubionej w g szczu licznych powinno ci, wnosi istot-
ny wk ad w ocen  jako ci zachodz cych procesów spo eczno-kulturowych, 
bowiem niejako jest zarazem twórc , jak te  odbiorc  niniejszych zmian.  
Z uwagi na to warto podj  refleksj  na temat sytuacji wspó czesnych m o-
dych, których czasem niezauwa alny g os stanowi fundamentaln  cz  
dyskursu nad ich partycypacj  w zaistnia ych warunkach spo eczno-kultu-
rowych. 

Rozdzia  czwarty pracy po wi cony zosta  metodologicznym podsta-
wom bada  w asnych, jak równie  analizie oraz interpretacji ich wyników. 

W nawi zaniu do za o e  metodologicznych podj te refleksje nad wyni-
kami bada  w asnych dotycz  poczucia to samo ci badanej m odzie y  
w p ynnej nowoczesno ci (subiektywnego aspektu to samo ci oraz stopnia 
realizacji to samo ciowych zada  rozwojowych), orientacji normatywnych 
osób badanych ( yciowych, prorozwojowych, sprawczych i wspólnoto-
wych), oceny pokolenia rówie ników oraz pogl dów i opinii badanej m o-
dzie y na temat spo ecze stwa zorientowanego na globaln  zmian . Analiza 
obrazu wspó czesnej m odzie y postrzeganego z perspektywy rówie ników 
skoncentrowana by a na ich poczuciu to samo ci, orientacjach normatyw-
nych, ocenie pokolenia rówie ników oraz opinii na temat wspó czesnego 
spo ecze stwa zorientowanego na globaln  zmian . Rozwa ania empirycz-
ne poczynione nad niniejszymi kategoriami pozwoli y dokona  wielokon-
tekstowej analizy obrazu m odego pokolenia jako podmiotu sprawczego 
prospektywnych zmian. 

Niniejsza ksi ka stanowi skrócon  wersj  rozprawy doktorskiej na te-
mat obrazu wspó czesnej m odzie y postrzeganego z perspektywy rówie-
ników napisanej pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Mi-

chalskiej. 
Publikacja ta nie powsta aby bez yczliwo ci otaczaj cych mnie wokó  

przyjaznych osób, którym pragn  wyrazi  swoj  wdzi czno  oraz podzi -
kowa  za wsparcie, jakie otrzyma am. 
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S owa szczególnej wdzi czno ci kieruj  w stron  Pani prof. dr hab. 
Agnieszki Cybal-Michalskiej za prawdziw  opiek  naukow , yczliw  
wspó prac , nieustann  wiar  w moje mo liwo ci oraz motywacj  do ci -
g ego doskonalenia si . Dana mi mo liwo  rozwoju naukowego pod kie-
runkiem Pani Profesor jest dla mnie wyj tkowym wyró nieniem. 

Serdeczne podzi kowania sk adam równie  recenzentom rozprawy dok-
torskiej, prof. zw. drowi hab. Aleksandrowi Zandeckiemu oraz prof. dr hab. 
Ewie Jarosz za cenne oraz kszta c ce uwagi, które sk oni y mnie do dalszych 
refleksji nad podj tymi eksploracjami naukowo-badawczymi. 

Dzi kuj  równie  recenzentowi wydawniczemu – prof. drowi hab. Bo-
gus awowi liwerskiemu za cenne uwagi recenzenckie, które przyczyni y si  
do powstania niniejszej publikacji w ostatecznej wersji. 

S owa wdzi czno ci kieruj  do w adz Wydzia u Studiów Edukacyjnych 
UAM w Poznaniu, w szczególno ci do dziekana  prof. zw. dra hab. Zbysz-
ko Melosika za yczliwe wsparcie w rozwoju naukowym oraz za dofinan-
sowanie niniejszej publikacji. 

Dzi kuj  mojemu m owi, Piotrowi, za codzienne zaanga owanie w mój 
rozwój naukowy, wyrozumia o  i ciep o, dzi ki którym nie zatraci am wia-
ry w sens moich poczyna  naukowych. By e  naocznym wiadkiem pow-
stania niniejszej publikacji i jeste  jej duchowym wspó twórc . 

Dzi kuj  równie  moim rodzicom, Gra ynie i Ryszardowi, za otrzymane 
wielkie pok ady zaufania oraz wiary w moje mo liwo ci, które daj  mi si , 
jak równie  za umo liwienie mi podj cia edukacji, czego owocem jest ta oto 
praca. 

Paulina Peret-Dr ewska 


