Wprowadzenie

Partycypacja jednostki we wspóãczesnych warunkach spoãeczno-kulturowych, których gãównym atrybutem staãa sič zmiana, nietrwaãoĤþ, brak
pewnoĤci i rutyny, lokuje czãowieka w sytuacji „bycia pomičdzy” tym, co zastane, a tym, co poİĈdane. Powyİszy stan wynika z koniecznoĤci uwzglčdnienia przez podmiot, czy wrčcz dostosowania sič podmiotu do zastanej
sytuacji, wyznaczajĈcej warunki egzystencji, pomimo przeciwstawnych potrzeb czy teİ dĈİeę jednostkowych. Zatem zrozumienie istoty procesów
globalizacyjnych oraz osobliwoĤci rzeczywistoĤci pãynnej nowoczesnoĤci
(Z. Bauman) staje sič warunkiem koniecznym do poczynienia dalszych,
wnikliwych analiz dotyczĈcych szczegóãowych aspektów funkcjonowania
jednostki „uwikãanej” w zaistniaãe warunki spoãeczno-kulturowe. Ta zaleİnoĤþ staãa sič punktem wyjĤcia do rozwaİaę nad wspóãczesnĈ mãodzieİĈ
postrzeganĈ z perspektywy rówieĤników, które to zagadnienie stanowi zasadniczy cel tej pracy.
Postawiony problem, jakim jest przedstawienie obrazu wspóãczesnej
mãodzieİy postrzeganego z perspektywy rówieĤników, stanowi istotny wyznacznik przyszãych tendencji zachodzĈcych w spoãeczno-kulturowym wymiarze Ĥwiata permanentnej zmiany. Przypuszczenia co do wãaĤciwoĤci
prognozujĈcych jakoĤþ spoãeczeęstwa przyszãoĤci wynikajĈ z dwóch immanentnych cech. Po pierwsze, grupč badawczĈ stanowi wspóãczesna mãodzieİ bčdĈca najbardziej czuãym odbiorcĈ zachodzĈcych zmian, co wynika
z etapu rozwojowego, jakim jest okres adolescencji, kiedy to osoby stojĈ
przed szeregiem zadaę rozwojowych zmierzajĈcych do osiĈgničcia statusu
osoby dorosãej. Zatem adolescenci wewnčtrznie doĤwiadczajĈ sytuacji „bycia pomičdzy”, co oznacza, İe rzeczywistoĤþ spoãeczno-kulturowa niezapewniajĈca im staãoĤci czy pewnoĤci jawi sič jako kolejne, tym razem zewnčtrzne, „bycie pomičdzy”. Mãodzieİ dopiero nabywajĈca kompetencji
wãaĤciwych dla okresu dorosãoĤci, a wičc zorientowana na ksztaãtowanie
przyszãych stanów rzeczy, stanowi aktywny podmiot formuãujĈcy prospektywne tendencje zmian spoãecznych. Dlatego teİ ludzie mãodzi sĈ aktywnym podmiotem prospektywnych zmian wspóãczesnego spoãeczeęstwa,
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bowiem to oni bčdĈ kreatorami przyszãoĤci spoãeczno-kulturowej. Po drugie, okreĤlenie wizerunku wspóãczesnego pokolenia dokonuje sič przez autoprezentacjč jego uczestników. Cenny gãos mãodzieİy wypowiadajĈcej sič
o sobie, czyli wyraİajĈcej opinič na temat mãodego pokolenia egzystujĈcego
we wspóãczesnej rzeczywistoĤci spoãeczno-kulturowej, stanowi istotny prognostyk ksztaãtu zachodzĈcych tendencji na poziomie mikro- i makrospoãecznym.
Prezentowany i omawiany w pracy wycinek rzeczywistoĤci spoãecznej,
i zarazem przedmiot podjčtych teoretycznych oraz badawczych analiz naukowych, rozpatrywany jest w Ĥwietle dyskursu globalizacyjnego w wymiarze spoãeczno-kulturowym. Problematyce tej poĤwičcony zostaã pierwszy
rozdziaã przedstawionej pracy. TreĤþ rozdziaãu stanowi przeglĈd koncepcji
socjopedagogicznych na temat warunków spoãeczno-kulturowych, w których gãównym wĈtkiem rozwaİaę uczyniono kategorič pãynnej nowoczesnoĤci zaproponowanĈ przez Zygmunta Baumana oraz póĮnej nowoczesnoĤci w ujčciu Anthony’ego Giddensa1. Z uwagi na trafne uchwycenie przez
Baumana kondycji czãowieka w Ĥwiecie permanentnej zmiany, jego sytuacji
„bycia pomičdzy” w kategorii pãynnej nowoczesnoĤci, wĈtek ten staã sič
myĤlĈ przewodniĈ caãej pracy. Ponadto narracja podjčta w pierwszym rozdziale zawiera ustalenia definicyjne oraz szerokie spektrum zagadnieę
szczegóãowych dotyczĈcych spoãeczno-kulturowego wymiaru globalizacji,
wybranych orientacji wspóãczesnego spoãeczeęstwa oraz kondycji czãowieka
w Ĥwietle retoryki pãynnej nowoczesnoĤci.
Grupč spoãecznĈ, która szczególnie „uwikãana” jest w warunki permanentnej zmiany, stanowi mãodzieİ. Mãodzi muszĈ zmierzyþ sič z szeregiem
zmian wynikajĈcych z ich wewnčtrznego stanu psychospoãecznego. Zatem
mãodzieİ jest niejako w podwójnej sytuacji „bycia pomičdzy”  tej zewnčtrznej i wewnčtrznej przestrzeni partycypacji w Ĥwiecie. Dlatego tak
trudnym zadaniem dla mãodych jest „odnalezienie staãego lĈdu w morzu
wszechobecnych zmian”. Z uwagi na powyİsze kwestie obiektem analiz
teoretycznych oraz procesu badawczego uczyniono mãodzieİ szkóã Ĥrednich
(wybór podyktowany jest zadaniami rozwojowymi okresu adolescencji).
Mãodzieİ stanowi Įródão prospektywnych zmian rozwojowych, wnoszĈc
do spoãeczeęstwa dynamikč, witalnoĤþ i „ĤwieİoĤþ” poglĈdów, jest motorem napčdzajĈcym rozwój, co chroni İycie spoãeczne przed stagnacjĈ. Metaforyczne odniesienie do tej tezy stanowi myĤl Mariana Filipiaka: „mãodzieİ
wywiera wpãyw na dynamikč İycia spoãecznego, na kierunek przebiegu
procesów spoãecznych i jest istotnym podmiotem przemian spoãecznych.
JeĤli wičc mãodzieİ choruje, to deformuje sič caãe spoãeczeęstwo. Gdy za___________
1
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Vide: A. Giddens, NowoczesnoĤþ i toİsamoĤþ, Warszawa 2010, s. 308.

braknie lokomotywy, pociĈg stoi. Mãodzi chcĈ, by lokomotywa pčdziãa jak
najszybciej, rzeczĈ dorosãych jest troska nie o to, by lokomotywč zwolniþ,
ile o to, by sič nie wykoleiãa”2. Zatem adolescenci chcĈ mieþ moİliwoĤþ
oddziaãywania na otaczajĈcy Ĥwiat, chcĈ kreowaþ rzeczywistoĤþ spoãeczno-kulturowĈ, w której egzystujĈ. Mãodzieİ nie tylko chce posiadaþ sprawczĈ moc dziaãania, ale wrčcz powinna przejmowaþ inicjatywč w kreacji
przestrzeni spoãeczno-kulturowej. IdĈc dalej, osoby mãode poprzez swojĈ
specyfikč funkcjonowania tak teİ czyniĈ, stajĈc sič motorem rozwoju spoãeczeęstw.
Kategoria mãodzieİy jako podmiotu İycia spoãecznego zostaãa szczegóãowo zaprezentowana w rozdziale drugim tej pracy. Punktem wyjĤcia do
analiz staãa sič psychospoãeczna charakterystyka okresu adolescencji, okreĤlajĈca specyfikč tego etapu rozwojowego w Ĥwietle róİnorodnych koncepcji
psychologii rozwoju czãowieka. Wyeksponowany zostaã wĈtek realizacji
zadaę rozwojowych stojĈcych przed adolescentami, przy czym za najistotniejsze zadanie uznano ksztaãtowanie toİsamoĤci. WejĤcie na drogč rozwiĈzania kryzysu toİsamoĤciowego wymaga prorozwojowego podejĤcia
podmiotu do wãasnej biografii. Ponowoczesna retoryka zmian, która determinuje funkcjonowanie mãodzieİy, zostaãa szczególnie podkreĤlona w Raporcie „Mãodzi 2011”3. Jak zauwaİyã Michaã Boni, „transformacja zderzyãa
sič i poãĈczyãa z modernizacjĈ, zmiany kulturowe ze zmianami technologicznymi. Mãode polskie pokolenie jest pierwszym w historii kraju od setek
lat, które w stosunku do liderów zmian w Ĥwiecie nie powinno mieþ poczucia luki edukacyjnej oraz technologicznej. Eksplozja wielkiej zmiany otworzyãa szanse przed mãodymi, ale równieİ generuje problemy. Dzisiejsi mãodzi, zmieniajĈc siebie pod wpãywem zmieniajĈcego sič Ĥwiata  zmieniajĈ
takİe Ĥwiat, by dalej zmieniaþ siebie. įycie w wolnoĤci (i politycznej, i rynkowej) uczynião «Ja» centrum planistycznym wãasnej biografii”4.
MajĈc na uwadze cel eksploracji badawczych, jakim jest okreĤlenie obrazu wspóãczesnej mãodzieİy postrzeganego z perspektywy rówieĤników,
ukãadem odniesienia do dalszych rozwaİaę teoretycznych staão sič spostrzeganie spoãeczne, bčdĈce w obszarze zainteresowaę psychologii
spoãecznej. Dyskurs nad charakterystykĈ wãasnej osoby jako przedmiotu
spostrzegania, wãaĤciwoĤciami spostrzegania podobieęstwa i odrčbnoĤci
„ja”  inni ludzie oraz czynnikami wpãywajĈcymi na treĤþ ustosunkowania
___________

Filipiak, Mãodzieİ ࣓ próba definicji, [w:] G. Kwiatkowska, M. Filipiak (red.), Psychologiczne i spoãeczne dylematy mãodzieİy XXI wieku, Lublin 2009, s. 15.
3 K. Szafraniec (red.), Mãodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
4 M. Boni, Rekomendacje dla polityk publicznych, [w:] K. Szafraniec (red.), Mãodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, s. 391.
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wobec innych ludzi stanowi obszar rozwaİaę nad spostrzeganiem spoãecznym i jego udziaãem w procesie krystalizowania toİsamoĤci poprzez
uchwycenie „róİnicy” wzglčdem innych.
Teoretyczna czeĤþ pracy przedstawiona w pierwszych trzech rozdziaãach
to odwoãanie sič do kluczowych zagadnieę ĤwiadczĈcych o jakoĤci tematu,
które posãuİyãy do skonstruowania tãa metodologicznego oraz pozwoliãy na
realizacjč badaę wãasnych.
Mãodzieİ partycypujĈca w pãynnej nowoczesnoĤci opartej na zmianie,
stojĈca w obliczu koniecznoĤci realizacji zadaę rozwojowych adolescencji,
borykajĈca sič z trudnoĤciami wynikajĈcymi z „bycia pomičdzy” dziecięstwem a dorosãoĤciĈ oraz „pomičdzy” sprzecznymi tendencjami tkwiĈcymi
wewnĈtrz jednostki zagubionej w gĈszczu licznych powinnoĤci, wnosi istotny wkãad w ocenč jakoĤci zachodzĈcych procesów spoãeczno-kulturowych,
bowiem niejako jest zarazem twórcĈ, jak teİ odbiorcĈ niniejszych zmian.
Z uwagi na to warto podjĈþ refleksjč na temat sytuacji wspóãczesnych mãodych, których czasem niezauwaİalny gãos stanowi fundamentalnĈ czčĤþ
dyskursu nad ich partycypacjĈ w zaistniaãych warunkach spoãeczno-kulturowych.
Rozdziaã czwarty pracy poĤwičcony zostaã metodologicznym podstawom badaę wãasnych, jak równieİ analizie oraz interpretacji ich wyników.
W nawiĈzaniu do zaãoİeę metodologicznych podjčte refleksje nad wynikami badaę wãasnych dotyczĈ poczucia toİsamoĤci badanej mãodzieİy
w pãynnej nowoczesnoĤci (subiektywnego aspektu toİsamoĤci oraz stopnia
realizacji toİsamoĤciowych zadaę rozwojowych), orientacji normatywnych
osób badanych (İyciowych, prorozwojowych, sprawczych i wspólnotowych), oceny pokolenia rówieĤników oraz poglĈdów i opinii badanej mãodzieİy na temat spoãeczeęstwa zorientowanego na globalnĈ zmianč. Analiza
obrazu wspóãczesnej mãodzieİy postrzeganego z perspektywy rówieĤników
skoncentrowana byãa na ich poczuciu toİsamoĤci, orientacjach normatywnych, ocenie pokolenia rówieĤników oraz opinii na temat wspóãczesnego
spoãeczeęstwa zorientowanego na globalnĈ zmianč. Rozwaİania empiryczne poczynione nad niniejszymi kategoriami pozwoliãy dokonaþ wielokontekstowej analizy obrazu mãodego pokolenia jako podmiotu sprawczego
prospektywnych zmian.
Niniejsza ksiĈİka stanowi skróconĈ wersjč rozprawy doktorskiej na temat obrazu wspóãczesnej mãodzieİy postrzeganego z perspektywy rówieĤników napisanej pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej.
Publikacja ta nie powstaãaby bez İyczliwoĤci otaczajĈcych mnie wokóã
przyjaznych osób, którym pragnč wyraziþ swojĈ wdzičcznoĤþ oraz podzičkowaþ za wsparcie, jakie otrzymaãam.
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Sãowa szczególnej wdzičcznoĤci kierujč w stronč Pani prof. dr hab.
Agnieszki Cybal-Michalskiej za prawdziwĈ opiekč naukowĈ, İyczliwĈ
wspóãpracč, nieustannĈ wiarč w moje moİliwoĤci oraz motywacjč do ciĈgãego doskonalenia sič. Dana mi moİliwoĤþ rozwoju naukowego pod kierunkiem Pani Profesor jest dla mnie wyjĈtkowym wyróİnieniem.
Serdeczne podzičkowania skãadam równieİ recenzentom rozprawy doktorskiej, prof. zw. drowi hab. Aleksandrowi Zandeckiemu oraz prof. dr hab.
Ewie Jarosz za cenne oraz ksztaãcĈce uwagi, które skãoniãy mnie do dalszych
refleksji nad podjčtymi eksploracjami naukowo-badawczymi.
Dzičkujč równieİ recenzentowi wydawniczemu – prof. drowi hab. Bogusãawowi ģliwerskiemu za cenne uwagi recenzenckie, które przyczyniãy sič
do powstania niniejszej publikacji w ostatecznej wersji.
Sãowa wdzičcznoĤci kierujč do wãadz Wydziaãu Studiów Edukacyjnych
UAM w Poznaniu, w szczególnoĤci do dziekana  prof. zw. dra hab. Zbyszko Melosika za İyczliwe wsparcie w rozwoju naukowym oraz za dofinansowanie niniejszej publikacji.
Dzičkujč mojemu mčİowi, Piotrowi, za codzienne zaangaİowanie w mój
rozwój naukowy, wyrozumiaãoĤþ i ciepão, dzički którym nie zatraciãam wiary w sens moich poczynaę naukowych. ByãeĤ naocznym Ĥwiadkiem powstania niniejszej publikacji i jesteĤ jej duchowym wspóãtwórcĈ.
Dzičkujč równieİ moim rodzicom, Graİynie i Ryszardowi, za otrzymane
wielkie pokãady zaufania oraz wiary w moje moİliwoĤci, które dajĈ mi siãč,
jak równieİ za umoİliwienie mi podjčcia edukacji, czego owocem jest ta oto
praca.
Paulina Peret-DrĈİewska
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