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J ó z e f  K a r g u l

„PIOTRUŚ  PAN”  I  „WIECZNA  DZIEWCZYNKA” 
–  W  KALEJDOSKOPIE  ODRACZANIA  DOROSŁOŚCI

Słowa kluczowe: odraczanie dorosłości, „przedłużanie dzieciństwa” rodzina, praca, 
postawa życiowa „Piotrusia Pana” i „wiecznej dziewczynki”.

Streszczenie: W tekście zasygnalizowano w miarę pełny kalejdoskop sposobów 
odraczania dorosłości a nieco dłużej zatrzymano się nad opisem tych, które zasyg-
nalizowano w tytule. Przytoczono więc dane statystyczne świadczące o odraczaniu 
szeroko pojętego samodzielnego życia rodzinnego. Następnie wskazano na zjawiska 
niepodejmowania przez młodych ludzi stabilnej aktywności zawodowej oraz inne 
zjawisko, które można nazwać „przedłużaniem dzieciństwa”, czyli niewyprowadza-
niem się z domu rodzinnego i życiem na koszt rodziny. Zwrócono uwagę na stosun-
kowo niską aktywność młodych dorosłych w życiu politycznym.

Wprowadzenie

Wypowiedzią tą pragnę się wpisać w dyskurs dorosłości. Przypomnę więc, 
że w pracach wielu andragogów i psychologów dorosłość najczęściej była po-
strzegana/definiowana jako etap-faza w procesie rozwoju psychicznego i /lub jako 
osiągnięcie określonego miejsca w strukturze społeczno-kulturowej danej społecz-
ności. Na pogłębioną refleksję nad tą kategorią pojęciową moim zdaniem wpłynęły 
prace dwojga autorów. Jednym z nich był przedwcześnie zmarły Ryszard Urbański 
(1991), który zaproponował spojrzenie na dorosłość z trzech perspektyw: prakse-
ologicznej, antropologicznej i recentywistycznej1. Drugim była Olga Czerniawska 
(2000), która w rozprawach na temat dorosłości – po pierwsze przybliżyła polskie-
mu czytelnikowi sposoby ujmowania tej kategorii pojęciowej w literaturze świato-
wej, przedstawiając poglądy badaczy z Belgii, Brazylii, Francji, Kanady, Niemiec, 
Szwajcarii USA, po drugie zwróciła uwagę na dorosłość wymiarze obiektywnym 
i subiektywnym, po trzecie postawiła kilka ważnych bardzo inspirujących pytań 
dotyczących dorosłości, na które winien starać się odpowiedzieć zarówno andra-
gog, jak i każdy człowiek dorosły. I jeszcze jedna uwaga wstępna. W całym tekście  

1   Recentywizm jest to koncepcja filozoficzna stworzona przez Józefa Bańkę, w której teraźniejszość 
jest główną płaszczyzną formułowanych przez niego problemów.
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świadomie i z pełną odpowiedzialnością przytaczam sporo cytatów. Czynię  to 
z dwu powodów. Pierwszy jest taki, że pragnę zachować barwność języka, którym 
posługują się cytowani autorzy, a drugi, wynikający z mojego przekonania – może 
dyskusyjnego – że może lepiej zacytować tekst w oryginalne, niż rozwlekle stresz-
czać go „swoimi słowami”, często wypaczając myśl autora.

Odraczanie dorosłości

Przechodząc do meritum warto zauważyć, że odraczanie dorosłości – na ogół 
łączone z obrazem „wiecznego studenta” – obecnie przyjęło i inne formy, nie tylko 
związane z wydłużaniem pobytu na uczelni. Studenci, często studiujący zaocznie 
na studiach płatnych, nie są już tą częścią populacji młodych dorosłych, która 
w świadomości społecznej dominuje wśród osób niedojrzałych, niepodejmują-
cych zadań przypisywanych dorosłym. W artykule pomijam więc tę grupę, jak też 
nie będę wchodzić w znane i dokładnie opisane w literaturze, nie tylko andrago-
gicznej, związki i różnice między dorosłością a dojrzałością. Przyjmuję, że przez 
odraczanie, ucieczkę od dorosłości rozumieć będę: niepodejmowanie przez osoby 
biologicznie i prawnie dorosłe ról społecznych męża/żony, matki/ojca; uchylanie 
się od zamieszkania poza rodziną pochodzenia i utrzymywania się z własnych 
dochodów; bezrefleksyjność i nieprzewidywanie skutków własnych zachowań; 
unikanie wykonywania zadań zawodowych, zwłaszcza wymagających wzięcia 
odpowiedzialności za innych; unikanie rozważnego angażowania się w aktyw-
ność społeczną/polityczną oraz niekontrolowanie swoich przeżyć tak, by reagować 
adekwatnie do wagi dziejących się spraw (por. Minta 2005; Paszkowska-Rogacz 
2015, nr 4).

W pełni zgadzam się z poglądami, które kilkanaście lat temu na temat „do-
rosłości” wyraziła Elżbieta Dubas trafnie zwracając uwagę, że Dorosłość w po-
nowoczesności można uznać za w znacznej mierze zagubioną; niejasne są kryteria 
dorosłości – te proponowane mogą pochodzić z różnych źródeł, których rzetelności 
się nie sprawdza. Nikt nie ma bowiem monopolu na prawdę. Nie muszą odpowiadać 
normom etycznym, zwyczajowym, moralnym, gdyż te także podawane są w wątpliwość 
(Dubas 2001, s. 85). Jednocześnie andragodzy zaczęli odnotowywać wzrost zjawi-
ska społecznego, w publicystyce określanego terminem „odraczanie dorosłości”. 
W literaturze anglojęzycznej na nazwanie tych rozmaitych zachowań osób odra-
czających dorosłość, czy wręcz od niej uciekających, wymyślono termin kidult, 
pochodzący od połączenia angielskich słów kid (dziecko) oraz adult (dorosły). 
(Monika Nowak 2016).

Rozpocznę od opisu odraczania szeroko pojętego samodzielnego życia ro-
dzinnego, przytaczając kilka liczb z roczników statystycznych. GUS poinformo-
wał, że od kilkunastu lat zmniejsza się odsetek młodych ludzi, którzy nie zawie-
rają związków małżeńskich. Jeszcze w roku 2009 związek zawarło 250,8 tys. par, 
ale już w następnym 226,3 tys., a w roku 2014 powstało ich około 188,5 tys., 
czyli o ponad 40 tys. mniej niż cztery lata wcześniej. Natomiast zwiększa się 
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liczba rozwodów. W 2014 roku rozwiodło się 65,8 tys. par małżeńskich, podczas 
gdy w latach 1995‒2001 orzekano ok. 40‒45 tys. rozwodów rocznie. W począt-
kowych latach XXI wieku w związkach pozamałżeńskich rodziło się ok. 6‒7% 
dzieci, a w ostatnich latach 20‒22%. W ciągu ostatnich lat wzrósł średni wiek 
kobiet rodzących pierwsze dziecko – z 23,7 w roku 2000, do 27,4 lat w roku 2014. 
Jednocześnie GUS przewiduje, że w 2030 roku jedynie 25% dorosłych Polaków 
zdecyduje się na założenie rodziny (por. tablice statystyczne w: Mały rocznik sta-
tystyczny).

Dane te świadczą, że – deklarowana w innych badaniach Polaków – rodzina 
jako wartość lokująca się na czołowych miejscach w hierarchii wartości młodych 
ludzi jest coraz częściej wartością uznawaną, ale nie realizowaną. A zatem polski 
kidult albo nie zawiera formalnego związku małżeńskiego, albo dość szybko z nie-
go rezygnuje, występując o rozwód. Sławomir Krzychała (2007) interpretując to 
zjawisko, zauważa, że wprawdzie zachwianiu nie ulega wysoka pozycja „wartości” 
rodziny, jednak zmienia się treść i znaczenie tej „wartości”. (…) (Po?)nowoczesne 
rodziny nie przejmują tradycyjnych wzorów z jasno określonymi rolami i zasadami 
funkcjonowania, zdane są na permanentne negocjowanie wzajemnych relacji. Poka-
zuje także pewne trudności owego negocjowania, wymagającego przestrzegania 
tolerancji i stałej gotowości do partnerskiego dialogu, zwłaszcza że życie codzien-
ne często weryfikuje „ambitne” plany i oczekiwania. To nie cyfry i wykresy od-
wzorowują przemiany rodziny w kontekście indywidualizacji – czytamy dalej – lecz 
jakościowe różnice w postawach, nastawieniach i oczekiwaniach względem relacji 
intymnych, rodziny i dzieci. Postawy te rozproszyły się w odmienne orientacje, od na-
stawień celebrujących rodzinę jako „powszechnie uznany model życia” do nastawień 
demaskujących rodzinę (tu autor cytuje Elizabet Beck-Gernsheim 1994, s. 3) „jako 
ideologię i więzienie jako miejsce codziennej przemocy i wykorzystywania” (Krzychała 
2007, s. 194). Ucieczka od decyzji zakładania własnej rodziny może się zatem 
wiązać z obawami dotyczącymi umiejętności podtrzymywania pozytywnych re-
lacji małżeńskich.

Innym bardzo ważnym dla człowieka dorosłego obszarem jego aktywności 
jest sfera pracy. Badacze i publicyści zauważyli również i w tej przestrzeni po-
ważne zmiany w postaci niepodejmowania przez młodych ludzi stabilnej aktywno-
ści zawodowej, przy czym wskazywane są różne przyczyny tego zjawiska. I tak na 
przykład Monika Pasternak-Malicka twierdzi, że Młodzi ludzie są mniej atrakcyjni 
na rynku pracy niż starsi kandydaci dysponujący doświadczeniem. Rynek pracy wyma-
ga już na początku zatrudnienia umiejętności praktycznych, dlatego młodzież dyskry-
minowana jest gorszymi ofertami pracy oraz szybszymi zwolnieniami. Autorka uważa, 
że W większości krajów Unii Europejskiej przejście od edukacji do pracy doko-
nuje się między 18 a 24 rokiem życia. Średnia dla 27 krajów wynosi 20 lat. (…) 
W Polsce, według danych ZUS-u, przeciętny wiek wejścia na rynek pracy w latach 
2000–2007 zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn – wynosił 22 lata. Prze-
ciętny wiek podjęcia pierwszej pracy w 2009 roku nieznacznie wzrósł i wyniósł 
dla mężczyzn – 22,6 lat, a dla kobiet – 23,3 lat. W dalszym ciągu przeciętny Polak 
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wchodzi na drogę zawodową w wieku 23 lat, czyli o 5–6 lat później niż statystyczny 
Duńczyk, Austriak czy Anglik – wynika z raportów GUS-u i Eurostatu. W przeci-
wieństwie do rówieśników z tych krajów nie potrafi też łączyć nauki z pracą. Aż 
75% osób w wieku 15–34 lat nie pracowało podczas nauki. W Unii Europejskiej 
proporcje są odwrotne (Pasternak-Malicka 2014, s. 131).

Jednak moim zdaniem niepodejmowania pracy przez młodych dorosłych 
nie można tłumaczyć jedynie przyczynami makrospołecznymi, takimi jak zbyt 
mała dla nich oferta na rynku pracy. Oto bowiem pojawiło się zjawisko „prze-
dłużania dzieciństwa”, czyli niewyprowadzania się z domu rodzinnego i życia 
na koszt rodziny, co jest zresztą charakterystyczne nie tylko dla Polski. Mariola 
Piszczatowska-Oleksiewicz to zjawisko nazwała „gniazdowaniem”. Autorka pisze 
między innymi: Jak wynika z danych Eurostatu, w 2012 roku w Polsce odsetek osób 
mieszkających przynajmniej z jednym z rodziców w stosunku do ogółu populacji osób 
w wieku 25–34 wyniósł 43,4%. Odsetek osób mieszkających z opiekunami pod jednym 
dachem w naszym kraju w tej grupie wiekowej jest wyższy o 13 punktów procentowych 
niż ogólnie w 27 krajach Unii Europejskiej (30,4%) (Piszczatowska-Oleksiewicz 
2014, s. 191).

A oto interesująca wypowiedź Internautki, która zwracając uwagę na maso-
wość gniazdowania także we Włoszech, pisze: W Polsce sytuacja wygląda nieco 
lepiej, ale wyraźnie widać, że młodym wyprowadzka nie do końca jest na rękę. Wiele 
zależy od miejsca zamieszkania. Osoby z małych miejscowości częściej szukają moż-
liwości rozwoju z dala od domu. Ci z dużych miast, mając pracę, uczelnie, ośrodki 
kulturalne na wyciągnięcie ręki, szybko przekalkulowali, że wyprowadzka im się po 
prostu nie opłaca. Rodzice z kolei zdają sobie sprawę, że zmiana miejsca zamieszka-
nia ich dziecka może oznaczać zwiększenie wydatków, przecież każdy rodzic będzie 
chciał wesprzeć swoje pociechy na początku drogi w dorosłość (problemyspoleczne.
blogspot.com/2011/12/dorosli-ale-niedojrzali.html, pobrano 26.12.2015).

Szeroko dyskutowana w środowisku akademickim jest jeszcze inna kwestia 
niepodejmowania pracy i pozostawania w rodzinie pochodzenia, związana nie tyle 
ze studiowaniem w ogóle, ile na studiach doktoranckich. Jak wiadomo, niektórzy 
doktoranci, aby nie musieli pracować i mogli skupić się na pracy naukowej, pod-
czas studiów otrzymują stypendium. Okazuje się, że są wśród nich i tacy, którzy, 
już legitymując się stopniem doktora (a nawet doktora habilitowanego), podejmują 
kolejne studia doktoranckie, kalkulując opłacalność takiego postępowania2. Ba-
dacze różnych dyscyplin od kilku lat, prowadząc analizy aktywności politycznej 
Polaków, zgodnie podkreślają obserwowane stosunkowo niskie zaangażowanie 
społeczeństwa polskiego jako całości w tej przestrzeni życia, a młodych dorosłych 
w szczególności. Agnieszka Wloka pisze m.in. na ten temat: Polska spośród państw 

2   Zastanawiam się jednak, czy takiego doktoranta można zaliczyć do kategorii określanych mianem 
kidult, zwłaszcza jeśli podejmując kolejne badania dla napisania rozprawy doktorskiej, wpraw-
dzie pozostaje na utrzymaniu rodziny i wykazuje pewne cechy niedojrzałości społecznej, jednak 
rozwija się i wnosi nową wiedzę.
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postkomunistycznych zajmuje ostatnie miejsce pod względem partycypacji obywateli 
w życiu politycznym. Średnia frekwencja w wyborach parlamentarnych wynosi 45,99%, 
podczas gdy na Słowacji 81,9%, w Czechach 78,02%, a na Łotwie 76,21%. W kwestii 
młodego pokolenia ustalono w 2010 roku, że tylko 14% dziewiętnastolatków dekla-
rowało zainteresowanie polityką. Ponad jedna czwarta (27%) przyznała, że się nią 
praktycznie nie interesuje. Co ciekawe, co piąty młody Polak nie widzi nic złego w rzą-
dach niedemokratycznych, a świat polityki postrzega jako miejsce walki o stanowiska 
(Wloka 2014). Z kolei Krystyna Szafraniec – kompetentna badaczka problematyki 
młodego pokolenia Polaków w opublikowanym w r. 2012 raporcie, przedstawia-
jąc bierność polityczną młodych dorosłych – między innymi odnotowuje: Nieza-
dowolenie młodzieży z kształtu polskiej demokracji narastało z każdym politycznym 
rozdaniem, niemniej nie szukała ona w tym czasie żadnej politycznej alternatywy, nie 
formułowała też żadnej recepty na zmianę sytuacji, którą poddawała tak ostrej krytyce. 
Nie stosując metod radykalnego sprzeciwu, uciekała w postawy pasywne, eskapistyczne 
lub indyferentyzm, traktując je jako manifest i swoistą formę komunikacji ze światem 
dorosłych, któremu chciała dać do zrozumienia, że życie polityczne w Polsce wymaga 
nowego wymiaru, oczyszczenia i – być może – włączenia ludzi młodych (Szafraniec 
2012, s. 34).

W tym kalejdoskopie sposobów odraczania dorosłości i wyjaśniania ich przy-
czyn przedstawię nieco bliżej dwie postawy ludzi dorosłych wobec życia meta-
forycznie nazwanych „Piotruś Pan” i „dziewczynka w kobiecie” lub „wieczna 
dziewczynka”. Wedle pewnej grupy badaczy i publicystów takie postawy, lan-
sowane przez media, są dla niektórych osób bardzo atrakcyjne, a niedojrzałość 
mężczyzn i kobiet ujawniająca się w takiej postaci we współczesnych czasach 
rozprzestrzenia się i przyjmuje charakter epidemii.

Taki pogląd wyraził w książce i w wywiadzie znany seksuolog i terapeuta 
Zbigniew Lew-Starowicz, który – zresztą bardzo „kolorowym językiem” – przed-
stawia współczesnego „Piotrusia Pana”, pisząc na przykład: Przed chwilą wróciłem 
z zakupów w jednym z warszawskich centrów handlowych. I jak zawsze, dziś też zoba-
czyłem taki obrazek: po sklepach człapie mnóstwo mężczyzn po trzydziestce, w krót-
kich spodenkach w kropeczki albo kółeczka. Albo idą w spodniach, które im spadają 
z siedzenia, albo w samych skórach czy w stroju komandosa. Mężczyźni to czy chłopcy? 
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii (2014 www.metanoja.
pl/mezczyzni-klopoty-niedojrzaloscia).

„Piotruś Pan”

Scharakteryzuję więc nieco bliżej „Piotrusia Pana”, przytaczając poglądy na 
ten temat terapeutów, psychiatrów i ojca zakonnego. Wszyscy zabierający głos 
w tej kwestii podkreślają znane przemiany współczesnego świata, w którym 
króluje kultura indywidualizmu, konsumpcji, natychmiastowości, gwałtownych 
przemian społecznych dezorganizujących stabilny obraz przestrzeni pracy, życia 
rodzinnego oraz życia politycznego. Jednocześnie współczesny młody człowiek ze 
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wszystkich stron jest atakowany przekazami medialnymi, że w zasadzie wszystko 
zależy od niego, że może żyć bogactwem swojej osobowości, którą może w pełni 
rozwijać, że może pełnymi garściami czerpać z wolności wyboru i konstruować 
sobie życie wedle własnego uznania. Innymi słowy o wszystkim musi sam zade-
cydować, a to jest trudne.

Jak mówi o. Jacek Krzysztofowicz (2004) Bycie dzieckiem jest łatwiejsze, bo 
oznacza, że ma się rodziców, którzy zapewniają bezpieczeństwo i biorą na siebie trud 
życia. Pojawia się więc pewna schizofrenia: ludzie chcą czerpać z dorosłości wolność 
wyboru, nie chcą, by ich ktoś kontrolował i ograniczał, ale równocześnie chętnie zacho-
waliby także dziecięce poczucie bezpieczeństwa. Chcieliby robić wszystko, na co mają 
ochotę, a zarazem nie chcą ponosić żadnych tego konsekwencji (z o. Jackiem Krzysz-
tofowiczem dominikaninem, cenionym duszpasterzem rozmawiają Jowita Guja 
i Sławomir Rusin: mateusz.pl/list/0412-krzysztofowicz.htm – pobrano 08.01.2016).

Wizja takiej orientacji życiowej jest na tyle atrakcyjna, że wielu młodych 
mężczyzn – świadomie bądź nieświadomie – ją realizuje. W rezultacie – jak mówi 
Zbigniew Lew-Starowicz – proces rozwoju psychoseksualnego przebiega w ten spo-
sób, że teraz mężczyzna osiąga dojrzałość około czterdziestki. A dokładnie między 
trzydziestym piątym a czterdziestym rokiem życia. Populacyjnie: Piotrusiów Panów 
mamy zatrzęsienie. Mają powodzenie, bo rozpiera ich energia; umieją ubarwiać życie, 
cieszą się z drobiazgów, mają w sobie wiele pozytywnej radości, budzą w kobietach 
uczucia opiekuńcze. Są przeważnie duszami towarzystwa, pełni pomysłów. Kobiety, 
które się z nimi wiążą, na pewno nie narzekają na nudę. Do momentu, kiedy okaże 
się, że Piotruś Pan ma kolejny romans, a romansowanie jest nierozdzielną cechą jego 
osobowości (cyt. wywiad 2014).

Innymi słowy „Piotruś Pan” to typowy kidult. Jak pisze Monika Nowak Kidult 
(…) jest pełen uroku i pozornej empatii (dopóki nie wiąże się to z wysiłkiem i odpo-
wiedzialnością). Chętnie nawiązuje przemiłe kontakty, ale rzadko tworzy trwałe więzi, 
chyba że z osobami podobnego pokroju. Kidult rzadko zawiera związek małżeński, woli 
sytuacje niezobowiązujące, na ogół nie miewa też (na szczęście) dzieci. To wszystko 
bowiem wiąże się ze stabilizacją i systematycznym wysiłkiem, czego kidult stara się 
uniknąć. Jeżeli jednak założy rodzinę i/lub ma potomstwo, na ogół jego bliscy prędzej 
czy później padają ofiarą jego dziecięcego w gruncie rzeczy egoizmu. Kidult może 
być nawet niezłym pracownikiem, pod warunkiem że praca sprawia mu przyjemność 
i interesuje go. Na pewno za to jest wspaniałym kompanem od radosnych zabaw, nie-
zastąpionym organizatorem beztroskich szaleństw (www.fronda.pl/.../piotrus-pan-i-
-przyjaciele-czyli-ucieczka-od-doroslosci, pobrano 09.01.2016).

Izabela Mazurek (2014) w zamieszczonym w Internecie tekście powołując się 
na prace psychologów, którzy posługują się pojęciem „syndrom Piotrusia Pana” 
wymienia jego kilka charakterystycznych cech charakteru i zachowania. Tacy męż-
czyźni/chłopcy jej zdaniem manifestują:
–  potrzebę wiecznego odprężania się („Piotrusie” często nadużywają alkoholu),
–  ciągłą chęć zabawy i szukanie miłosnych przygód (by się dowartościować),
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–  nadmierną fascynację sportami ekstremalnymi (by się oderwać się od codzien-
ności),

–  upodobanie do drogich produktów (np. ekskluzywnych samochodów, najnow-
szych modeli telefonów czy laptopów),

–  przekonanie o zawieraniu przez siebie przyjaźni na „śmierć i życie“ (choć „Pio-
trusia Pana” tak naprawdę nigdy nie interesuje druga osoba, bo jest skrajnym 
egoistą),

–  powierzchowne traktowanie związku z partnerką (co jest skutkiem strachu 
przed podejmowaniem planów na przyszłość),

–  ucieczkę w świat fantazji i marzeń (najważniejsze dla niego jest tylko własne 
dobre samopoczucie).

Rzecz charakterystyczna, że osoby, piszące o takiej formie ucieczki mężczyzn 
od dorosłości i rozważające przyczyny tego zjawiska, podkreślają kilka powodów, 
ale eksponują dominujący, którym jest ogólnie rzecz biorąc emancypacja kobiet. 
To ona spowodowała przejęcie przez nie zasadniczej roli nie tylko w wychowaniu 
dzieci, ale w ogóle w dzisiejszym postnowoczesnym społeczeństwie. Lew-Staro-
wicz mówi tak: Kobiety za wszelką cenę starają się udowodnić, że są lepsze od męż-
czyzn. W pracy, w kierowaniu samochodem, na siłowni. I po co? Mężczyźni zaczynają 
się bać kobiet. Ich wyzwolenia w sprawach seksu, tego, że domagają się partnerstwa, 
że dobrze sobie radzą. Stąd wulgaryzmy językowe. Dlaczego mężczyźni tak często świn-
tuszą, używają przekleństw, o płci pięknej mówią dosadnie? To wszystko z lęku. Z lęku 
przed kobietami, przed odrzuceniem. Czułą stronę mężczyźni coraz częściej okazują 
paniom tylko wtedy, gdy są pod wpływem alkoholu. Kobieta jest traktowana na rynku 
pracy jako groźny konkurent, dlatego spotyka się z męską niechęcią. Mężczyźni uwa-
żają, że one się wszędzie pchają i zajmują ich miejsce. Słyszałem w radiu piosenkę 
ze słowami: „[…] Dziewczyny teraz są bardziej samcze”. Wyraźna jest tu właśnie ta 
obawa. Kobiety są coraz bardziej męskie i my mężczyźni nie możemy liczyć już na to, 
że one będą czułe, kochające. One są coraz bardziej do nas podobne, zmaskulinizowały 
się (cyt. wywiad). Lew-Starowicz w bardzo ostrych słowach obwinia mężczyzn za 
to, że są nieobecni. Mówi między innymi: Ojciec jest nieobecny w domu, politycy 
nie budzą zaufania, hierarchowie kościelni też nie za bardzo, generałowie zniewieś-
cieli. Szkoła też jest sfeminizowana. Nie ma wzorów w filmach i serialach. Polski ka-
tolicyzm sprawia, że mamy więcej kobiecego pierwiastka kulturowego. Nasz kraj ma 
zdecydowanie żeński charakter. Kobiety mają dużo silnych wzorców kobiecych, łącznie 
z kultem maryjnym. Natomiast mężczyźni w religii nie mają wzorców męskich. Liturgia 
w Kościele ma charakter żeński, kult maryjny ma charakter żeński, księża to są męż-
czyźni w sukienkach. W krajach zachodnich księża chodzą w garniturach i koloratkach. 
Inaczej mówiąc: od strony kulturowości nie dochodzą wzorce męskie (cyt. wywiad.).

Cytowana Izabela Mazurek przytacza nieco łagodniejszy, ale również w tym 
duchu wyrażony pogląd psychoterapeutki Aliny Hryniewicz-Hasior. Jej zdaniem 
głównym dramatem „Piotrusia Pana” jest to, że wychowała go tylko mama, która 
na dodatek we wszystkim go wyręczała, poświęcała się dla niego, starała się, żeby 
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wszystko miał. I tak matka stała się jedyną, najważniejszą kobietą w jego życiu. 
Jest kobietą, która uzależniła go od siebie, stał się jakby jej partnerem i czuje się 
za nią odpowiedzialny. To dlatego „Piotruś Pan”, chociaż ma już prawie 40 lat, 
nie może zaangażować się w żaden związek z inną kobietą, bo uważa, że byłaby 
to zdrada wobec matki. Tym bardziej że matki „Piotrusiów” każdą kobietę trak-
tują jako rywalkę. Wielu „Piotrusiów” wręcz mieszka z mamą albo blisko niej. 
Codziennie się ze sobą kontaktują. W takiej relacji z matką w życiu „Piotrusia” 
nie ma miejsca na poważny związek. Nie mam powodów ani dowodów na to, by 
podważać te opinie. Jednak moim zdaniem ta kwestia winna znaleźć jednoznaczne 
uzasadnienie w pogłębionych badaniach empirycznych.

„Wieczna dziewczynka”

Lustrzanym odbiciem „Piotrusia Pana” jest „dziewczynka w kobiecie” lub 
nazywana inaczej w publicystyce „wieczna dziewczynka”, czyli żeńska odmia-
na kidulta. Joanna Godecka trafnie zauważa, że postawa wobec życia manife-
stowana przez niedojrzałe emocjonalnie kobiety jest pochodną zatrzymania się 
w rozwoju na etapie dziecka, które tak samo jak ono chcą postępować. Życie dla 
nich jest tylko zabawą i zaspokajaniem swoich ksobnych potrzeb. Postępują więc 
jak kilkuletnie dziecko, które jest skoncentrowane tylko na sobie. Kiedy spotyka 
mężczyznę – od razu zagarnia go tylko dla siebie, idealizuje go, a jednocześnie 
jest on dla niej tylko i wyłącznie nową, fascynującą zabawką, którą bawi się tak 
długo, dopóki się nie znudzi. Ale na etapie zakochania, kiedy się dziewczynka 
fascynuje swoim partnerem – jest w stanie euforii i stwierdza „To jest ten partner 
na całe moje życie”, „Właśnie o to mi chodziło”, „On się mną interesuje, zabiega 
o mnie, daje mi kwiaty – to jest to, czego pragnę”, „Chcę być jego księżniczką, 
o którą on będzie cały czas zabiegał i starał się”, „I nic nie muszę robić, aby 
czuć się kochaną, ważną i szanowaną”, „On mnie uwielbia, mówi mi jaka jestem 
cudowna, oby tak było zawsze” (Duże dziewczynki, czyli niedojrzałe kobiety. 
sympatia.onet.pl/.../duze-dziewczynki-czyli-niedojrzale-kobiety,559249, pobra-
no 09.01.2016).

Podobny pogląd wyraża Priyaśri Mataji (2014) pisząc, że ów brak dojrzałości 
emocjonalnej uniemożliwia trwałość związków, które tworzą. To z ich udziałem 
po pierwszym etapie zachwytów, ochów i achów – następuje stopniowo, ale powoli 
całkowity odwrót. Dla takich „wiecznych dziewczynek” nagle staje się jasne, że ten 
wspaniały mężczyzna, którego wybrały – nie jest tym wymarzonym księciem z bajki, nie 
jest wspaniałym rycerzem na białym koniu ani nawet supermenem, nie jest superboha-
terem gotowym w każdej chwili do podejmowania wyzwań mu przez nią stawianych... 
Niestety, do drzwi zastukała codzienność i wiecznym dziewczynkom bardzo trudno 
jest się z nią zmierzyć. „Wieczna dziewczynka” zachowując się jak dziecko, nie 
zaspokoiwszy swoich zachcianek, znudzona, zabiera swoje zabawki, albo je porzuca 
i odchodzi ze wspólnej piaskownicy rozglądając się za kimś innym do zabawy i nowymi 



„Piotruś  Pan”  i  „wieczna  dziewczynka” ... 29

zabawkami, które też porzuci, gdy nie zaspokoi w nowym związku swoich zachcianek 
(rebirthing-joga oddechowa.blogspot.com/.../niedojrzalosc-emocjonalna). Szuka-
jąc supermężczyzny, często mylnie interpretuje cudze zachowania, biorąc brawurę 
za odwagę, lekkomyślność za pogodę ducha, co rodzi jej kolejne rozczarowania.

A oto odpowiedzi, jakie dają cytowani terapeuci na pytanie, po czym poznać 
„wieczną dziewczynkę”:
–  jest niezdolna do obiektywnej oceny sytuacji, patrzy na nią wyłącznie z włas-

nego punktu widzenia,
–  gdy nie otrzymuje tego, czego oczekuje, popada w depresję lub wycofuje się,
–  jest przesadnie wrażliwa na krytykę,
–  ma problem z przyznaniem się do pomyłek, porażek, błędów,
–  traktuje ludzi przedmiotowo,
–  jej więzi emocjonalne są płytkie, pozbawione zaangażowania i empatii,
–  nie stać jej na pełną bezinteresowność,
–  rzadko jest prawdziwie zrelaksowana.

Autorzy zajmujący się tą problematyką wymieniają inne przyczyny przyj-
mowania przez kobiety postawy „wiecznych dziewczynek” niż przez mężczyzn 
„Piotrusia Pana”. Katarzyna Gajdosz, rozmawiając z psychiatrą Zenonem Walde-
marem Dudkiem przytacza jego poglądy na ten temat. Zdaniem psychiatry wytwo-
rzony przez kulturę Zachodu mit wiecznej młodości deprecjonuje nie tylko starość 
i śmierć, ale także dorosłość jako fazę poprzedzającą końcową fazę życia. Z tego po-
wodu także kobiety kierują się powszechnie swoimi dziecięcymi, dziewczęcymi wy-
obrażeniami, rezygnując, świadomie lub nieświadomie, z podejmowania obowiązków 
typowych dla człowieka dorosłego: realizacji posiadanych talentów dla osobistego, 
jak też wspólnego dobra, odpowiedzialnej pracy, wychowania dzieci, służby na rzecz 
społeczeństwa.

W ten mit wiecznej młodości wpisuje się „kultura seksualizacji”, którą do-
strzegali w reklamach prasowych rozmaitych towarów badani przez Annę Kowal-
-Orczykowską uczniowie szkół średnich. Niektórzy uczniowie technikum wprost 
mówili, na przykład: Nie widzę kosmetyków. Moja uwaga była skupiona na panience. 
Skojarzenia: To, co zawsze gdy widzę piękną panią. Lub: Moją uwagę przykuwa ko-
bieta. W drugim planie rzecz zwracająca moją uwagę to jakieś kosmetyki. I jeszcze 
jedna wypowiedź: Moją uwagę przykuwa kobieta, która jest w reklamie, ponieważ 
jest w połowie rozebrana (Kowal-Orczykowska 2007, s. 151).

Ponieważ w wielu reklamach występują kobiety ucharakteryzowane na nasto-
latki, pojawiło się zjawisko utrwalania przez media „seksualności dziewczęcej”, 
o której pisze Anna Wójtewicz. Na podstawie bardzo poważnych badań uczniów 
gimnazjalnych wyciąga między innymi wnioski, że Sprzymierzeńcami kultury seksu-
alizacji są także przemysł filmowy i prasa młodzieżowa, które konsekwentnie eksponują 
wizerunek nastolatka eksponującego swoją seksualność i w pełni z niej korzystającego. 
Kultura toczy z dziewczętami przewrotną i perwersyjną grę, wręcz wymusza na nich 
nienaturalne role. Wymaga od dziewcząt, by były jednocześnie śmiałe i wstydliwe, 
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seksowne i skromne Są to tzw. Rules of femininity (zasady kobiecości) dotyczące modne-
go w danym tygodniu koloru akrylowych paznokci i wzoru tenisówek. Zasady te dotyczą 
także sfery zachowań uznawanych za akceptowane i pożądane. Na tym polu toczy się 
w dziewczęcym świecie nieustanna walka z innymi dziewczętami, z samym sobą i z ro-
dzicami, podsycana dodatkowo przez media (Wójtewicz 2009, s. 125–126). Można 
więc postawić hipotezę, że wiele z badanych dziewcząt może zinternalizować takie 
„zasady kobiecości” na długie lata, przyjmując postawę „wiecznej dziewczynki”.

Konkluzja

Kończąc ten nader skrócony opis dorosłych, lecz niedojrzałych ani społecznie, 
ani emocjonalnie mężczyzn i kobiet, jako andragog zastanawiam się nad odpo-
wiedzią na takie pytania: czy? jak? i czego? te osoby się uczą. Szczegóły na ten 
temat przedstawiłem w referecie pt.: LLL osób odraczających dorosłość na konfe-
rencji w Poznaniu3 . Tu zasygnalizuję jedynie hipotetyczną odpowiedź, jaka mi się 
nasuwa.

Zarówno „Piotruś Pan”, jak i „wieczna dziewczynka” uczą się. Można nawet 
zaryzykować twierdzenie, że realizują model całożyciowego uczenia się LLL. Jak 
się uczą? Uczą się z mediów, oglądając kolorowe pisma, programy telewizyjne 
i zachowania celebrytów. Przeżywając – jak pisze jedna z Internautek – fałszywy 
obraz życia tworzony przez media i popkulturę, w którym sztuczne problemy wywo-
łują sztuczne łzy a plastikowe szczęście jest na wyciągnięcie ręki. Uczą się nowych 
zachowań, którymi można zabawić towarzystwo, którymi można zdobyć kolejną 
partnerkę do zabaw seksualnych.

Natomiast nie uczą się ani nawiązywania i/lub podtrzymywania relacji inter-
personalnych, ani prawdziwego bycia w relacjach międzyosobowych. Ich egocen-
tryzm nie pozwala im na wsłuchiwanie się w narrację innej osoby, jak wcześniej 
nie pozwolił na przyswojenie umiejętności empatycznego zachowania się ani na 
wykształcenie się postawy allocentrycznej. Nie uczą się odpowiedzialności za po-
dejmowane przez siebie decyzje. Nie uczą się „bycia z ludźmi” we wspólnocie. Co 
nie oznacza, że dążą do samotności, że stronią od rówieśników. Przebywając jed-
nak z innymi, cały czas dbają o ochronę swego Ja, o zaspokojenie swoich kapry-
sów i przyjemności i uważają, że i inni w pełni powinni podzielać ich oczekiwania.

.
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„Peter Pan” and „the Eternal Girl”: In the Kaleidoscope of Adulthood-Deferral

Key words: deferral of adulthood, „prolongation of childhood”, family, work, „Peter 
Pan” and „eternal girl” attitude to life.

Summary: In the paper, I outline a tolerably complete range of the ways in which 
adulthood is deferred, focusing in more detail on the two signalled in the title. On 
my take, the deferral of adulthood implies the following: non-assumption of social 
family roles by biologically and legally adult individuals; refusal to live outside the 
family of origin and earn one’s own subsistence; avoidance of vocational tasks, in 
particular those involving responsibility for others; avoidance of thoughtful engage-
ment in social and/or political activity; and failure to control one’s emotions so as 
to react adequately and relevantly to the events at hand. I quote statistics indicating 
young people’s non-involvement in stable vocational activity and their tendency to 
„prolong childhood” by not moving from the family home and living off their kin. 
I highlight young adults’ relative non-engagement with politics. The bulk of the 
paper is devoted to a detailed description of the eponymous figures of “Peter Pan” 
and “the eternal girl”.
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