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POSZUKIWANIA  BADAWCZE  ANDRAGOGÓW

A l e k s a n d r a  L i t a w a ,  K a t a r z y n a  S y g u l s k a
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dorosłości, narracje.

Streszczenie: Artykuł dotyczy wyznaczników dorosłości oraz sposobów jej do-
świadczania. Badania zrealizowano za pomocą wywiadu swobodnego pogłębione-
go. Przebadano trzy kobiety pochodzące z tej samej rodziny, reprezentujące trzy 
pokolenia. Sformułowano dwa problemy badawcze: Jakie są wyznaczniki dorosłości 
według badanych kobiet? oraz W jaki sposób badane kobiety doświadczały dorosłości? 
Kobiety, mimo że pochodziły z jednej rodziny, opisywały dorosłość i doświadczały 
jej raczej odmiennie. Wskazane trzy przypadki ilustrują proces dojrzewania eman-
cypacji – w każdym z wywiadów widać jego inne oblicze.

Wstęp

Dorosłość może być postrzegana w różny sposób. Dla jednych oznacza wej-
ście w osiemnasty rok życia, dla drugich – przyjęcie określonych ról społecznych 
(małżonka, rodzica, pracownika), dla innych – posiadanie przez jednostkę pew-
nych cech osobowości wynikających z nabytego przez nią w życiu doświadczenia 
(samodzielność, odpowiedzialność, aktywność). Co do jednego nie ma jednak wąt-
pliwości – wyznaczniki dorosłości są pochodną kultury, w której żyje człowiek. 
W afrykańskich plemionach, na przykład, zdolność młodej osoby do pełnienia 
obowiązków dorosłego potwierdzona zostaje ustalonymi obrzędami i rytuałami. 
W kulturze zachodniej natomiast stawanie się osobą dorosłą jest procesem po-
wolnym, zależnym od określonych wydarzeń i subiektywnych doświadczeń czło-
wieka, stąd ustalenie dokładnego momentu wejścia jednostki w dorosłość często 
stanowi problem (Gurba 2004, s. 203).

Ten najdłuższy, trwający kilka dekad, okres życia człowieka to czas realizacji 
wytyczonych celów i zadań rozwojowych. Decyzje podejmowane przez jednostkę, 
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zgodnie z obranymi przez nią ideałami, planami i dążeniami, wyznaczają kierunki 
jej aktywności i rozwoju. Poza przypadkami życia zdeterminowanego pewnymi wyda-
rzeniami (historycznymi lub osobistymi) dorosłość jest okresem szans dla autokreacji 
(Oleś 2011, s. 11). To, jak jednostka spełni swoje zadania, jak wykorzysta szanse, 
słowem – jak pokieruje swoim losem, zadecyduje o tym, czy jej życie uwieńczone 
zostanie satysfakcją.

Dorosłość i jej wyznaczniki w świetle literatury

Analiza definicji dotyczących dorosłości, powstałych na przestrzeni kilku 
ostatnich dekad (Urbańczyk 1973; Szewczuk 1993; Matulka 1994; Urbański 1994; 
Pachociński 1998) prowadzi do dwóch wniosków. Po pierwsze poszczególni au-
torzy rozpatrują problem dorosłości z różnych perspektyw, skupiając się na wy-
branych aspektach zagadnienia, pomijają szereg innych. Trudno zatem o jedną 
definicję, która wyczerpywałaby problem istoty dorosłości. Po drugie z całą pew-
nością należy stwierdzić, że dorosłość jest pojęciem względnym. Jej pojmowanie 
zmienia się w zależności od czasu historycznego, kodu socjalizacji typowego dla 
okresu wchodzenia w dorosłość w danej kulturze, czy też prawnych uregulowań 
przyjętych i obowiązujących w poszczególnych społeczeństwach.

Wchodzenie w dorosłość wiąże się z planowaniem swojego miejsca w świe-
cie, wśród ludzi. Pierwszym punktem zwrotnym, niejako krystalizującym myśli 
dorastającego człowieka o przyszłości, jest praca zawodowa (Szewczuk 1993). 
Zawód i wykonywana praca w istotnym stopniu określają pozycję społeczną czło-
wieka, zapewniają mu poczucie obecności w społeczeństwie. Ponadto praca stano-
wi płaszczyznę kontaktów interpersonalnych, nawiązywania więzi koleżeńskich, 
stwarza możliwość osobistego rozwoju, daje poczucie bezpieczeństwa.

W dorosłości rozszerzają się i różnicują stosunki międzyludzkie, co wynika 
z pełnienia przez jednostkę licznych ról społecznych. Wchodzenie w nowe kręgi 
życia społecznego konstytuuje osobowość człowieka, pojawia się świadomość 
powiązań i zależności społecznych, dojrzewa i doskonali się świadomość odpo-
wiedzialności za własne działanie (Szewczuk 1993).

Immanentnym elementem dorosłości jest przyjęcie przez jednostkę swoistego 
planu życia. Wyznaczaniu celów życiowych towarzyszy realizm, pojawia się kry-
tyczne myślenie na temat swoich możliwości, a zrównoważenie emocji i rozsądku 
sprzyja opanowaniu przez osobę dorosłą umiejętności rozważnego i odpowiedzial-
nego działania (Szewczuk 1993).

Kolejną cnotą dorosłości, wskazywaną przez Erika Eriksona jako jedną z naj-
ważniejszych, jest generatywność – czyli przyczynianie się do sukcesu i wzboga-
cania żyjącego pokolenia i świata (Erikson za Demetrio 2006). Postawa prawdzi-
wie generatywna, według Daniela Levinsona, jest (...) wolna od charakterystycznych 
dla okresu młodzieńczego pretensji do bycia wszechmogącym, gdzie chęć działania 
zmitygowana zostaje przez świadomość ograniczoności człowieka (Levinson za De-
metrio 2006).



Postrzeganie i doświadczanie dorosłości przez przedstawicielki różnych pokoleń 93

Nie mniej ważnymi wyznacznikami dorosłości są mądrość i poczucie integra-
cji. Człowieka cechuje wysoka samoświadomość, nie ma problemu z określeniem 
własnej tożsamości, zdobyte na przestrzeni życia doświadczenie pozwala doko-
nać mu adekwatnej samooceny (Demetrio 2006). Jak pisze Helena Sękowa, (…) 
dorosłym można stać się tylko pod warunkiem, że przynajmniej najogólniej wiemy, 
a może raczej czujemy, kim jesteśmy i na czym buduje się to nasze poczucie tożsamości 
(Sękowa za Jankowski 1996, s. 40).

Omówione atrybuty dorosłości (rys. 1) nie wyczerpują całej ich listy, która 
z uwagi na złożoność zagadnienia (pojęcie dorosłości rozpatrywać można na wiele 
sposobów, w zależności od tego, jakie kryteria zostaną przyjęte) jest niezwykle 
obszerna. Jednak dla społecznego sposobu ujmowania dorosłości i człowieka do-
rosłego, w poczuciu autorek, wymienione cechy można uznać za kluczowe.

Na dorosłość, jak na każdy okres życia, przypadają określone zadania rozwo-
jowe. Ich źródłem jest dojrzewanie fizyczne, oczekiwania kulturowe oraz osobi-
ste aspiracje i wartości jednostki (Matlakiewicz, Solarczyk-Szwec 2005). Poniżej 
omówiono krótko trzy etapy dorosłości1, głównie po to, by uwypuklić fakt, że 
w każdym z tych okresów co innego jest dla człowieka źródłem satysfakcji i ob-
ciążenia.

Przypadający na okres pomiędzy 20. a 35. rokiem życia etap wczesnej doro-
słości charakteryzuje wielość podejmowanych wyzwań, inicjatyw i decyzji o tyle 
ważnych, że rzutujących na resztę życia. Kluczowe zadania stojące przed mło-
dym dorosłym wymuszają na nim konieczność podjęcia licznych decyzji, m.in. 

1   Etapy dorosłości wyszczególnione przez A. Brzezińską na podstawie koncepcji sezonów życia 
D. Levinsona uznawana jest za najbardziej przystawalną do polskiej rzeczywistości społeczno-
-kulturowej (zob.: Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H., Dorośli uczą się inaczej, s. 18).
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Rys. 1. Atrybuty dorosłości

Źródło: Szewczuk 1993, s. 122‒123; Demetrio 2006, s. 135‒137.
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o wyborze drogi edukacyjnej i zawodowej, wyborze partnera życiowego, o posia-
daniu (bądź nie) potomstwa, o opuszczeniu (lub nie) domu rodzinnego, o wyborze 
i funkcjonowaniu w określonej grupie społecznej (Matlakiewicz, Solarczyk-Szwec 
2005). Aby sprostać wyzwaniom, które niesie ze sobą wczesna dorosłość, jednost-
ka musi wykazać się dojrzałością intelektualną (zdolność podejmowania wyzwań 
i decyzji, ich ocena, stawianie czoła trudnościom), emocjonalną (odporność na 
stres, inicjowanie i podtrzymywanie relacji międzyludzkich), społeczną (przyjęcie 
odpowiedzialności za siebie i innych) (Matlakiewicz, Solarczyk-Szwec 2005).

Inne kategorie problemów towarzyszą okresowi średniej dorosłości (od 30/35 
do 60/65 lat). Jest to czas względnej stabilizacji (osobistej, rodzinnej, zawodowej). 
Dorosły ma więcej wolnego czasu, jest bardziej dyspozycyjny, odnosi sukcesy na 
gruncie zawodowym, ma możliwość realizowania się na różnych polach. Średnia 
dorosłość to czas (...) podsumowań, refleksji, dokonywania porównań w stosunku 
do zamierzeń młodości, oceny własnych dokonań (Matlakiewicz, Solarczyk-Szwec 
2005, s. 21). U jednych analiza dotychczasowych osiągnięć wywołuje poczucie 
zadowolenia, inspirując do dalszych działań, u innych – poczucie porażki, nie-
udacznictwa. Jeśli w tym drugim przypadku jednostka rezygnuje z wprowadzenia 
do swojej egzystencji zmian, prędzej czy później przyjmuje postawę apatii i bier-
ności, jednocześnie obwiniając innych i siebie za niezadowalającą sytuację życio-
wą. Pod koniec okresu średniej dorosłości, gdy tempo rozwoju kariery zawodowej 
zwalnia, a na horyzoncie pojawia się perspektywa przejścia na emeryturę, w życiu 
człowieka może pojawić się stagnacja, poczucie rutyny i zmęczenia. Ważne, by 
w tym czasie mieć opartą na zdrowych relacjach, dającą wsparcie grupę odniesie-
nia (Matlakiewicz, Solarczyk-Szwec 2005).

Stopień, w jakim jednostka zainwestuje w życie rodzinne, towarzyskie czy 
własny rozwój, przekłada się na jakość jej życia w okresie późnej dorosłości (po-
wyżej 60/65 lat). Kluczem do pomyślnej starości2 jest pozostanie aktywnym, uży-
tecznym, spełnionym. Dla osoby aktywnej późna dorosłość to nie tylko okres 
wyciszenia, zadumy nad własnym życiem, to również okres (...) wielu możliwości 
rozwojowych, poświęcania czasu na aktywności dotychczas zaniedbywane, odkrywa-
nie nowych obszarów działań będących źródłem satysfakcji, podejmowania edukacji 
(Matlakiewicz, Solarczyk-Szwec 2005, s. 21). Główne zadania rozwojowe stojące 
przed jednostką na tym etapie życia ogniskują się wokół znalezienia aktywności 
kompensującej brak pracy zawodowej oraz konieczności zmiany funkcjonowania 
wynikającej z faktu opuszczenia domu rodzinnego przez dzieci, utraty współmał-
żonka bądź przyjaciół (Matlakiewicz, Solarczyk-Szwec 2005).

2   Na temat jakości życia w starości pisali m.in.: M. Halicka, Satysfakcja życiowa ludzi starych, Aka-
demia Medyczna w Białymstoku, Białystok 2004; B. Tobiasz-Adamczyk, P. Brzyski, J. Bajka, 
Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet u progu wieku starszego, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004; B. Szatur-Jaworska, Jakość życia w fazie starości – próba 
diagnozy, [w:] Zostawić ślad na ziemi, M. Halicka, J. Halicki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu 
w Białymstoku, Białystok 2006.
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Podstawy metodologiczne badań własnych

Badania przeprowadzono w ramach perspektywy mającej charakter jakościo-
wy. Odwołano się do założeń emocjonalizmu, który koncentruje się na doświad-
czeniach jednostki. Teoria ta wskazuje, że badani stanowią podmioty doświadcza-
jące, (...) które aktywnie konstruują swoje społeczne światy. Kwestią podstawową jest 
zyskanie danych, które dają autentyczny wgląd w ludzkie doświadczenia (Silverman 
2007, s. 115). W podejściu tym osoba prowadząca wywiad tworzy kontekst roz-
mowy. Narrator natomiast stanowi podmiot, który stosuje się lub sprzeciwia okre-
ślonej definicji sytuacji (Silverman 2007).

Badania miały na celu uzyskanie empirycznej wiedzy na temat sposobu poj-
mowania i doświadczania zjawiska dorosłości przez przedstawicielki trzech poko-
leń. Sformułowano dwa problemy badawcze, które przyjęły postać następujących 
pytań: Jakie są wyznaczniki dorosłości według badanych kobiet? oraz W jaki spo-
sób badane kobiety doświadczały dorosłości?

Badania zrealizowano w 2016 roku przy użyciu wywiadu swobodnego po-
głębionego. Jak pisze Steinar Kvale, Wywiad jest wyjątkowo wrażliwą i skuteczną 
metodą rejestrowania doświadczeń i subiektywnych znaczeń związanych z codzienną 
rzeczywistością jednostek (2012, s. 42). Zastosowanie wywiadu pozwoliło spojrzeć 
na zagadnienie dorosłości z trzech różnych perspektyw.

Rozmowy przeprowadzono z trzema kobietami pochodzącymi z tej samej 
rodziny, reprezentującymi trzy pokolenia (celowy dobór grupy). Były to: Barbara 
(82 lata) – rencistka, wykształcenie podstawowe, zamieszkała w mieście, wdo-
wa, posiadająca dzieci i wnuki, całe życie zajmująca się domem, matka Jolanty; 
Jolanta (58 lat) – rencistka, wykształcenie średnie, zamieszkała w mieście, roz-
wiedziona, posiadająca dzieci, przez kilka lat pracująca w biurze, matka Kariny; 
Karina (31 lat) – zamieszkała w mieście, wykształcenie wyższe, panna, pracująca.

Kobiety zapytano o to, jakie cechy przypisują dorosłości oraz w którym 
momencie życia poczuły się dorosłe. Rozmówczynie raczej chętnie brały udział 
w badaniu, a wyrażone przez nie opinie pozwoliły ująć zagadnienie dorosłości 
w kontekście różnic międzypokoleniowych.

Wyznaczniki dorosłości w opinii badanych kobiet

Najstarsza kobieta (K, 82) stwierdziła, że dorosłość to normalna rzecz (…). 
Mądrość, umiejętność, praca, wybudowanie domu (…), wychowanie dzieci, wykształ-
cenie dzieci, śmierć drugiej osoby. Narratorka miała trudność ze zdefiniowaniem 
rozpatrywanego zagadnienia. Jej wypowiedź koncentrowała się na rodzinnej i za-
wodowej sferze życia człowieka, a także określonych jego przymiotach. Jako je-
den z wyznaczników dorosłości wskazała ona śmierć bliskiej osoby – być może 
miało to wpływ na sposób doświadczania przez nią własnej dorosłości. Kiedy 
zmarł jej mąż, zmieniła się jej sytuacja życiowa – sama zajmowała się domem, 
rodziną, obniżył się jej status ekonomiczny.
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Jolanta (K, 58) na początku swojej wypowiedzi podkreśliła, iż dorosłość (która 
jest podzielona na etapy) nie jest tożsama z dojrzałością rozumianą jako przygoto-
wanie do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Na temat dorosłości mówiła: 
Jak się wchodzi w dorosłość to człowiek ma osiemnaście lat, więcej mu wolno, czuje się 
samodzielny bardziej, przychodzi większa odpowiedzialność. Zaczyna inaczej myśleć, 
innymi kategoriami, inaczej postrzega różne problemy. W dorosłym życiu człowiek uczy 
się rozwiązywać swoje problemy. W każdym wieku problemy są inne (…). Na pewnym 
etapie dorosłości człowiek uświadamia sobie wizję swojej przyszłości – wybiera zawód, 
szkołę. Czasem coś nietrafnie wybiera, ale człowiek uczy się na błędach. Człowiek potrafi 
wyciągać wnioski z niepowodzeń, bo on uczy się dorosłości. Na tym pierwszym etapie 
dorosłości popełnia najwięcej błędów (...). Jak dojrzeje, szuka drugiej połówki, chce 
założyć rodzinę, usamodzielnić się, wyprowadzić od rodziców. Narratorka podkreślała 
wagę dokonywanych wyborów w okresie wchodzenia w dorosłe życie. Wskazywała, 
że naturalnie człowiek uczy się na swoich błędach, jednak niektóre mogą mieć dale-
kosiężne skutki. W jej przypadku błędem okazał się wybór niewłaściwego partnera 
życiowego, czego konsekwencją był rozpad małżeństwa.

Kobieta zaznaczała różnice międzypokoleniowe – tego jak jest obecnie oraz 
tego, jak było „za jej czasów”. Twierdziła, że w okresie jej młodości wyprowadzka 
z domu połączona była z zamążpójściem. Współcześnie młodzi ludzie wyprowa-
dzają się głównie z chęci usamodzielnienia się, życia na własny rachunek, a przy 
tym często przez długie lata pozostają w związkach nieformalnych, co nie zawsze 
spotyka się z aprobatą starszych pokoleń.

Zdaniem najmłodszej kobiety (K, 31) bycie dorosłym polega na tym, że człowiek 
jest zdolny do tego, żeby być odpowiedzialnym za siebie, przede wszystkim za siebie, 
potrafi tym życiem kierować. Potem, już z czasem, za innych odpowiada, jak zakłada ro-
dzinę, ma dzieci – bierze odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za drugiego człowieka. 
Potrafi zatroszczyć się przede wszystkim o dziecko. Osoba dorosła to taka, która w spo-
sób realny patrzy na swoje życie, co związane jest z doświadczeniami życiowymi 
będącymi jej udziałem. Dotyczy to na przykład wyboru przyszłej pracy zarobkowej. 
Człowiek (...) potrafi sobie przeanalizować, czy on się będzie do tego nadawać i myśli 
perspektywicznie w kwestii zawodu. Nie jak ma się kilkanaście lat, że chciał zostać pio-
senkarzem na przykład. Zdaniem badanej, w dorosłości chodzi przede wszystkim o to, 
żeby dobrze przemyśleć kwestię życia zawodowego, podjąć słuszne decyzje, które 
w przyszłości pozwolą zapewnić godny byt sobie i swoim dzieciom.

Z wypowiedzi badanych kobiet wyłoniły się pewne wskaźniki dorosłości, 
które podzielić można na materialne i niematerialne. Materialne wyznaczniki bycia 
dorosłym w opinii najstarszej badanej to dom, samochód i świadczenia emery-
talne. Dla przedstawicielki środkowego pokolenia owymi wyznacznikami były 
zarobki, mieszkanie i samochód, natomiast dla najmłodszej badanej – mieszkanie, 
zarobki oraz oszczędności. Dla wszystkich kobiet istotnymi wyznacznikami do-
rosłości okazały się: dom (mieszkanie) jako własna przestrzeń do samodzielnego 
życia oraz dochód stanowiący o ich niezależności finansowej.
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Wśród niematerialnych wskaźników dorosłości badane kobiety wymieniały 
powagę, mądrość, nabywane z wiekiem umiejętności, pracę, posiadanie, wycho-
wanie oraz wykształcenie potomstwa, utratę bliskiej osoby (K, 82); samodzielność, 
odpowiedzialność, niezależność, samostanowienie o sobie, wyprowadzkę od ro-
dziców, posiadanie dzieci i pracy zawodowej (K, 58); posiadanie pracy, dzieci, 
samodzielność w kierowaniu własnym życiem, umiejętność przewidywania i od-
powiedzialność (K, 31). Opinie przedstawicielek trzech pokoleń na temat nie-
materialnych wyznaczników dorosłości okazały się zgodne w przypadku dwóch 
kwestii: posiadania potomstwa oraz pracy.

Doświadczanie dorosłości przez badane kobiety

Najstarsza badana (K, 82) swoje wejście w fazę dorosłego życia łączyła z uro-
dzeniem pierwszego dziecka: Jak urodziłam dziecko, to czułam się dorosła, byłam 
odpowiedzialna za to dziecko, żeby się wychowało w zdrowiu. Człowiek jak nie ma 
dziecka, to czuje się taki głupi. Dwadzieścia lat miałam, jak pierwsze dziecko urodzi-
łam. Musiałam się martwić, żeby nie spadło, to wtedy dopiero byłam dorosła. Kobieta 
swoje pierwsze doświadczenie dorosłości utożsamia z pojawieniem się na świecie 
jej potomstwa. Był to okres, w którym stała się odpowiedzialna za życie i zdrowie 
drugiego człowieka, całkowicie od niej zależnego. Jej życie skoncentrowane było 
wówczas na opiece i wychowywaniu dziecka.

Badana w swojej wypowiedzi na temat dorastania przyznaje, że miała trudne 
dzieciństwo, którego część przypadała na okres drugiej wojny światowej: Ucieka-
liśmy ze swojego domu, poniewieraliśmy się. Trudne życie, nie było co jeść, nie było 
sklepów, nie było pieniędzy, trudne dzieciństwo było, na kartki był chleb przydzielo-
ny – jedna czwarta bochenka okrągłego chleba. Jej zdaniem współcześnie dzieci 
mają wszystko zapewnione i często są rozpieszczane: teraz to dzieci wszystko mają. 
W dzieciństwie badana musiała wykonywać czynności nieadekwatne do swojego 
wieku. Kiedy miała dwanaście lat, matka zabierała ją do pracy – na przykład do 
zbierania ziemniaków. Liczne i trudne doświadczenia będące jej udziałem spowo-
dowały, iż musiała wcześnie być dorosła.

Dla przedstawicielki średniego pokolenia (K, 58) wydarzeniami utożsamia-
nymi z początkiem dorosłości były rozpoczęcie pracy zarobkowej oraz wypro-
wadzenie się z domu rodziny pochodzenia. Podjęcie pierwszej pracy przypadło 
na dwudziesty rok życia badanej. To ten sam wiek, w którym również jej matka 
poczuła, że stała się dorosła. Jolanta tak wspomina ten czas: Ja poszłam od razu 
po maturze do pracy (…). Dopiero, jak przepracowałam jakiś czas, jak zobaczyłam, 
jak ludzie zachowują się w pracy, a nie jak w szkole. Zaczęłam kupować sobie różne 
rzeczy, magnetofon, parę ciuchów. Badana zaczęła pierwszy raz w życiu zarabiać 
pieniądze, mogła sama zaspokajać swoje materialne potrzeby. Poczuła wówczas, 
że nie jest już zależna finansowo od swojej rodziny.

Drugi moment, który wymieniła, to opuszczenie domu rodzinnego: Dopiero 
jak wyprowadziłam się z domu, to był kolejny etap dorosłości, bo byłam zdana sama na 
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siebie. Z tego względu, że zajmowałam się domem, swoim domem, wszystko, co trzeba 
było zrobić w domu, zakupy, gotowanie... Oderwałam się od rodziców. Narratorka 
wspomniała, że po pierwszym dziecku nie czuła się w pełni dorosła, bo mieszkała 
w tym czasie z matką, która pomagała jej w opiece nad nim. Dopiero podjęcie 
pracy zarobkowej oraz wyprowadzka z domu rodzinnego, a więc uzyskanie pełnej 
niezależności, pozwoliły kobiecie poczuć się osobą dorosłą.

Z kolei trzecia badana (K, 31) uzależniała swoje poczucie bycia dorosłą od 
posiadania pracy zarobkowej: To chyba zależy najbardziej od pracy. To nie jedno 
wydarzenie, ale to były okresy, jak pracowałam. Kobieta łączyła dorosłość z umie-
jętnością zarobienia pieniędzy na swoje utrzymanie. W przeciwieństwie do swo-
jej matki i babki, badana nie potrafiła wskazać konkretnego wieku, w którym, 
w swojej opinii, weszła w dorosłość. Być może upłynęło jeszcze zbyt mało czasu 
od tego momentu.

Uzyskane dane można odnieść do zmian, które na przestrzeni kilkudziesię-
ciu lat zachodziły w społeczeństwie i rodzinie. W okresie młodości najstarszej 
narratorki kobiety stosunkowo rzadko podejmowały pracę zarobkową, ich życie 
skoncentrowane było na rodzinie. Zajmowały się potomstwem, często licznym, 
prowadziły gospodarstwo domowe. Z czasem, na skutek zmian społecznych za-
początkowanych w drugiej połowie XX wieku (m.in. upadek patriarchatu, rewo-
lucja seksualna, pojawienie się ruchów feministycznych), wzrosła świadomość, 
a co za tym idzie, pozycja kobiet w społeczeństwie (Slany 2002). Na skutek de-
mokratyzacji stosunków wewnątrzrodzinnych, skrócenia okresu realizacji zadań 
prokreacyjnych3 oraz masowej aktywizacji zawodowej kobiet zyskały one prawo 
do samorealizacji również na gruncie zawodowym i pozarodzinnym.

Współcześnie kobiety dążą do zdobycia wykształcenia oraz satysfakcjonu-
jącej pracy gwarantującej niezależność finansową. Nastawienie na indywidualny 
rozwój, chęć spełniania się w sferze zawodowej niejednokrotnie powoduje od-
roczenie w czasie decyzji o założeniu rodziny. Ową powszechną dziś tendencję 
potwierdza przypadek najmłodszej z badanych kobiet.

Zakończenie

W Polsce za człowieka dorosłego uznaje się każdą osobę, która ukończyła 
18. rok życia. Z uwagi na fakt, że każdy dorasta i dojrzewa w indywidualnym 
tempie, nie jest to najwłaściwsze kryterium określające dorosłość. Istota dorosłości 
zasadza się bowiem (...) nie na osiągnięciu określonego wieku metrykalnego, lecz na 
podjęciu zobowiązań w pewnych obszarach aktywności i na trwaniu w ich realizacji 

3   Współcześnie okres, w którym kobieta realizuje zadania prokreacyjne, jest bardzo krótki, w prze-
ciwieństwie do wcześniejszych epok. Jak pisze Krystyna Slany, W nowym porządku demograficz-
nym wydłużenie się do przeszło 50 lat okresu pozostającego kobiecie do indywidualnej dyspozycji po 
urodzeniu przez nią ostatniego dziecka (w starym porządku 23 lata) stwarza obiektywną możliwość 
skierowania jej energii na aktywność zawodową i kreowanie się w pozarodzinnych sferach życia (2002, 
s. 105).
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pomimo przeszkód fizycznych, społecznych czy psychologicznych (Brzezińska i in. 
2015, s. 297). Badane kobiety spełniały ten warunek. Podejmowały i kontynuo-
wały aktywność w osobistej oraz zawodowej sferze życia (wychowywanie dzieci, 
praca zarobkowa, prowadzenie własnego gospodarstwa domowego) pomimo wy-
stępowania różnych problemów (trudny czas historyczny, wdowieństwo).

Początków własnej dorosłości badane kobiety doświadczały w różnych mo-
mentach swojego życia. Wskazane trzy przypadki ilustrują proces dojrzewania 
emancypacji – w każdym z wywiadów widać jego inne oblicze.

Najstarsza narratorka swoje wejście w dorosłość wiązała z pojawieniem się 
jej pierwszego dziecka. W wieku dwudziestu lat poczuła, że jest odpowiedzialna 
już nie tylko za siebie, swoje życie podporządkowała opiece i wychowaniu po-
tomstwa. Jej córka za moment wejścia w fazę dorosłości uznała inne wydarzenia, 
których jednak doświadczyła, będąc w tym samym wieku, co matka. Były to: 
podjęcie pracy zarobkowej i wyprowadzenie się z domu rodziny pochodzenia. 
Będąc niezależną materialnie od innych osób, sama zaspokajała swoje potrzeby 
i prowadziła własne gospodarstwo domowe. Z kolei przedstawicielka najmłodsze-
go pokolenia utożsamiała własną dorosłość z zarabianiem na swoje utrzymanie, 
co w dużym stopniu korespondowało z doświadczeniami jej matki, natomiast zu-
pełnie nie przystawało do doświadczeń babki.

Kobiety, mimo że pochodziły z jednej rodziny, opisywały dorosłość i do-
świadczały jej raczej odmiennie. Wśród czynników mających wpływ na taki stan 
rzeczy niewątpliwie należy wymienić realia społeczno-ekonomiczne obowiązujące 
w momencie wkraczania w dorosłość każdej z badanych. Na przykładzie narrato-
rek zaobserwować można, jak zmiany dokonujące się w społeczeństwie na prze-
strzeni lat warunkują i kształtują świadomość kolejnych pokoleń, bezpośrednio 
oddziałując na życie osobiste ich przedstawicieli.
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Perception and experiencingof adulthood by representatives of different 
generations

Key words: adulthood, adult, determinants of adulthood, experience of adulthood, 
narrations.

Summary: The article concerns the determinants of adulthood and the ways of its 
experiencing. The research was carried out by in-depth interview. Three women from 
the same family, representing three generations were interviewed. Two research prob-
lems were formulated:What are the determinants of adulthood in women’sopinion? and 
In what way women experienced adulthood? Although they came from the same family, 
women described and experienced adulthood rather differently. Three indicated cases 
illustrate the maturation process of emancipation – in each of the interviews can be 
seen the other aspect of it.
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