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A n n a  M a r i a n o w s k a

TRANSMISJA MŁODOŚCI W DOROSŁOŚĆ 

Słowa kluczowe: transmisja młodości w dorosłość, kalendarz płodności, macierzyń-
stwo, późne macierzyństwo, kult młodości.

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie zjawiska transmisji młodości w doro-
słość, które w Polsce zaczyna być wyraźnie obserwowane wśród dobrze sytuowa-
nych Polaków, legitymujących się wyższym wykształceniem. W artykule ukazane 
zostały obszary transmisji młodości w dorosłość, które związane są z istniejącym 
kultem młodości dotyczące wizerunku, rodziny oraz relacji między dziećmi i rodzi-
cami, pracy, edukacji czy sposobami spędzania wolnego czasu. Przeanalizowany zo-
stał jeden obszar, który dotyczy zmiany kalendarza płodności wśród kobiet w Polsce, 
a w konsekwencji coraz większego udziału wydawania na świat potomstwa przez 
matki w wieku 35+.

Postępujące starzenie się Europy jest problemem, który od wielu lat staje 
się przedmiotem zainteresowania specjalistów różnych dziedzin nauki. Mediana 
wieku w społeczeństwach zachodnich rośnie i choć Polska na tle Europy wypada 
jako kraj stosunkowo młody pod względem demograficznym, nasze społeczeństwo 
starzeje się w dość szybkim tempie. Według danych GUS przeciętny Polak żyje 
dziś dłużej o ok. szesnaście i pół roku (16,6 roku) w stosunku do lat 50. XX wieku, 
a za następnych 30 lat przybędzie mu prawdopodobnie kolejnych 9 lat życia. Życie 
przeciętnej Polki wydłużyło się w stosunku do lat 50. XX wieku o ponad dzie-
więtnaście (19,3) lat, a w kolejnym trzydziestoleciu zyska ona następnych sześć  
(6,4 roku życia). Pozytywnemu wskaźnikowi wydłużania się życia towarzyszy jed-
nakże spadek dzietności. I tak od 1989 roku do 2013 roku odsetek osób w starszym 
wieku, na tle całej populacji, wzrósł z 10% do 14,7% w tym samym okresie odse-
tek dzieci i młodzieży zmalał z 30% do 18%1. Przyglądając się przewidywaniom 
demograficznym oraz analizując wyże i niże demograficzne minionego stulecia, 
można wnioskować, że sytuacja ta nie zmieni się przez przynajmniej 20 kolejnych 
lat i osób starszych w ogólnej populacji Polski będzie systematycznie przybywać.

Przywołując powyższe dane, można stwierdzić, że sytuacja starzenia się spo-
łeczeństw staje się, a raczej jest powszedniością i co ciekawe nie współgra ze 

1   Mediana wieku (wiek środkowy) w Polsce w 2013 roku wynosiła 39 lat. Mediana wieku jest 
parametrem, który pozwala ustalić granicę wieku, którą połowa danej populacji przekroczyła, 
a druga połowa jeszcze nie osiągnęła (Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje 
starzenia się ludności… 2014, s. 2).
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stylem życia współczesnych dorosłych, którzy wydają się młodnieć. Obecnych 
czterdziestolatków trudno odróżnić od trzydziestolatków a tych drugich od dwu-
dziestolatków. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że starzejące się spo-
łeczeństwo – społeczeństwo „siwiejące” i „pomarszczone”, przechodzi swoistą 
metamorfozę w kierunku społeczeństwa młodego, a raczej odmłodzonego i staje 
się społeczeństwem „wygładzonym” czy też „naciągniętym” w rozumieniu do-
słownym. Owej metamorfozie towarzyszy proces zacierania się granic między 
poszczególnymi fazami życia człowieka a zwłaszcza między wczesną i średnią 
dorosłością.

Celem artykułu jest ukazanie zjawiska transmisji młodości w dorosłość, które 
w Polsce w ostatnich latach nabiera realnych kształtów. Nie jest ono jeszcze zja-
wiskiem na tyle powszechnym, aby można było dokonywać uogólnień w ramach 
całej populacji, jednakże staje się charakterystyczne dla Polaków, którzy posiadają 
wyższe wykształcenie oraz stosunkowo wysokie dochody, które umożliwiają im 
realizację planów z okresu młodości. W artykule został poddany analizie jeden 
obszar transmisji młodości w dorosłość, jakim jest zmiana profilu genetycznego 
matek wynikająca z odraczania decyzji o rodzicielstwie.

Moda na młodość

Współcześnie termin „młodość” nastręcza problemy definicyjne nie tyle 
względem początku, ile końca omawianego okresu i określany jest jako zespół 
cech i zachowań, które są charakterystyczne dla człowieka w pewnym okresie – od 
momentu rozpoczęcia dojrzewania do około trzydziestego roku życia. W psycholo-
gii okres ten został określony terminem adolescencji (z łac. adolescere), który ozna-
cza zbliżanie się, osiąganie pełnej dojrzałości i składa się z kilku etapów, z których 
ostatni nazywany jest wczesną dorosłością. Ustalenie końcowych granic wczesnej 
dorosłości wydaje się równie trudne, co ustalenie początku dorosłości, stąd w li-
teraturze andragogicznej, psychologicznej i socjologicznej przyjmuje się różne 
kryteria i jak dotąd „spór” o dorosłość wydaje się być nierozwiązany. Podobne 
wątpliwości dotyczą terminu młodość, który stosowany jest zamiennie z okresem 
adolescencji, a w szczególności z jej ostatnim etapem.

Młodość rozumiana jako konkretny etap czy też faza w życiu człowieka 
pojawiła się w efekcie XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej wraz z rozwojem 
nowej klasy społecznej, jaką było mieszczaństwo. Początkowo ten okres życia 
przypisywany był uprzywilejowanej młodzieży, która uczestniczyła w procesie 
kształcenia ogólnego i zawodowego bez konieczności podejmowania zobowią-
zań wynikających z podjęcia zatrudnienia. W wyniku demokratyzacji oświaty, 
prowadzonej od połowy XX wieku, coraz szersze rzesze młodych ludzi zyski-
wały dostęp do edukacji, wydłużając systematycznie okres kształcenia. Tym 
samym młodość stała się etapem życia przypisanym młodym ludziom uczest-
niczącym w edukacji formalnej (Tillmann 1996 za Hildebrandt-Wypych 2009). 
Tak rozumiana młodość pozwalała także zachować status młodzieży osobom, 
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które kontynuowały edukację ponadobowiązkową. Świadoma i coraz bardziej 
dojrzała młodzież drugiej połowy XX wieku, a zwłaszcza młodzież studencka 
zbuntowała się przeciwko systemom normatywnym dorosłych. W latach 60. na 
Zachodzie – w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale także w Ameryce Środko-
wej i Południowej powstały ruchy młodzieżowe o silnie ideowym zabarwieniu. 
W tym czasie przetoczyła się fala buntów młodzieży, która stała się przedmio-
tem zainteresowania licznych analiz naukowych z obszaru nauk społecznych 
i humanistycznych. Młodzi ludzie protestowali przeciwko wojnie w Wietnamie, 
kwestionowali system wartości pokolenia rodziców, czego przejawem było po-
wstanie ruchu kontrkulturowego „dzieci kwiatów”, pojawienie się ruchów fe-
ministycznych i emancypacyjnych oraz liberalizmu jako podstawowej doktryny 
ideologicznej i naukowej (Niezgoda 2014).

Postępujący proces zmian w świecie liberalizacji norm obyczajowych i war-
tości, zwłaszcza w obszarze społecznym odnośnie do małżeństwa, rozwodów czy 
też życia seksualnego, a także w obszarze kulturowym zdominował świat doro-
słych. Dorośli zaczęli się dostosowywać do stylu życia swoich dzieci i panujących 
trendów młodzieżowych w sferze mody czy też wyznawanych poglądów. Od tego 
momentu młodość przestała być wyłącznie etapem biograficznym w życiu dorasta-
jących ludzi, a stała się istotnym elementem systemu wartości społeczeństw, dając 
jednocześnie początek kultowi młodości, który zdominował świat współczesnego 
człowieka.

Od lat 70. XX wieku pozycja młodości w świecie dorosłych umocniła się, 
a przemiany o charakterze społeczno-polityczno-kulturowym zapoczątkowały dwa 
nowe zjawiska: moratorium psychospołeczne (odraczanie dorosłości) oraz trans-
misję młodości w dorosłość. Pierwsze zjawisko – zjawisko moratorium psycho-
społecznego – jest dosyć dobrze znane zarówno andragogom, psychologom czy 
socjologom i szeroko opisywane w literaturze (por. Czerka 2007; Sińczuch 2002; 
Brzezińska 2012; Marianowska 2013 i in.). Drugie zjawisko – transmisja młodo-
ści w dorosłość – pojawiło się stosunkowo niedawno i zauważone zostało przede 
wszystkim przez specjalistów od marketingu2, którzy wykorzystują je w celu kre-
owania sztucznych potrzeb konsumentów. Można jednak zauważyć, że obydwa 
zjawiska współistnieją ze sobą i stanowią konsekwencję przemian historycznych, 
społecznych, obyczajowych, gospodarczych i technologicznych oraz wszystkich 
innych, które przyczyniły się między innymi do przedłużenia cyklu życia ludzkie-
go. Mając bowiem przed sobą perspektywę długiego życia z zachowaniem jego od-
powiedniego poziomu i dobrego zdrowia, współczesny człowiek nie chce mieć prze-
dłużonego okresu starości, lecz chciałby zachować młodość jak najdłuższej. Z jednej 

2   Marketingowcy nie posługują się terminem transmisja młodości w dorosłość, lecz wykorzystują 
panujący kult młodości w promowaniu dóbr konsumpcyjnych. Transmisja młodości w dorosłość 
jest to termin stosowany przez autorkę niniejszego tekstu. W literaturze można spotkać określenie 
nastolatyzacja dorosłości (Wrzesień 2010), które zdaniem autorki artykułu ma pejoratywne zabar-
wienie.
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strony mamy więc młodych dorosłych wykorzystujących moratorium psychospo-
łeczne na czas konstruowania dojrzałej tożsamości, której osiągnięcie pozwala im 
na bycie wiernym sobie, zdolnym do trwałych i satysfakcjonujących zobowiązań 
życiowych w sferze osobistej (gotowości do założenia rodziny i wydania na świat 
potomstwa), zawodowej, a także w sferze wyznawanych wartości (Marianowska 
2013). Z drugiej zaś strony mamy – jak można przypuszczać – dojrzałych doro-
słych, którzy przekroczyli trzydziesty, czterdziesty rok życia, którzy „wyrośli” już 
z koncentracji na sobie i zaspokajaniu wyłącznie własnych potrzeb, a którzy pragną 
osiągnięcia stabilizacji życiowej. Dorośli, o których mowa, nadal czują się młodzi 
i uważają, że nadszedł wreszcie czas na realizację zadań wynikających z dorosłości. 
Co ciekawe, subiektywne odczuwanie młodości, chęć bycia młodym i zachowania 
młodości jak najdłużej jest zjawiskiem typowym dla większości dorosłych cieszą-
cych się dobrym zdrowiem. Jak wynika z badań w Szwecji (Galambos i in. 2005), 
Słowenii (Zupančič i in. 2011), Danii (Rubin, Berntsen 2006) jak również w Polsce 
(Czerwińska i in. 1995; Trempała 2000) prowadzonych nad subiektywnym doświad-
czaniem własnego wieku wśród dorosłych wynika, iż większość z nich uważa się 
za młodszych, niż wskazuje na to ich wiek biologiczny. Zjawisko niedoszacowania 
wieku psychologicznego w stosunku do wieku kalendarzowego, jak wskazują różni 
autorzy, pojawia się po 20 roku życia i stopniowo wzrasta aż do późnej starości. 
Przykładowo w społeczeństwie duńskim osoby po 40 roku życia czują się o 20% 
młodziej – czyli średnio o około 8 lat – niż wskazuje na to ich wiek chronologiczny 
i należy podkreślić, że zmienne demograficzne takie jak płeć, dochody i poziom 
wykształcenia w zasadzie nie wpływały na wyniki w tym obszarze (por. Rubin, 
Bernsten 2006).

Można przypuszczać, że zjawisko niedoszacowania wieku psychologicznego 
do chronologicznego dodatkowo wspomagane jest panującym od wielu lat w me-
diach kultem młodości. Promowanie młodości, gładkiej skóry, marek odzieżowych 
i innych dóbr konsumpcyjnych doprowadziło do sytuacji, w której nie tylko sta-
rzeć się nie chcemy, ale starzeć się po prostu nie wypada. Można przypuszczać, 
że młody wygląd oraz poczucie bycia młodszym, niż się jest w rzeczywistości, 
przyczynia się do głębokiej wiary w bycie młodym. Uświadamianie i upewnianie 
się jednostek w tym poczuciu pojawia się na podstawie informacji zwrotnych 
udzielanych przez otoczenie. Dla zewnętrznych obserwatorów młodość oznacza 
najczęściej młody wygląd, aktywność zawodową czy też wiek posiadanych dzie-
ci – małe dziecko najczęściej przypisywane jest młodej matce lub młodemu ojcu. 
I choć genów odmłodzić nie można, tak samo jak niezmienny jest numer ewiden-
cyjny PESEL w naszych dowodach osobistych – iluzja młodości trwa.

Dorośli poszukują obecnie „złotej recepty” lub też „eliksiru” na młodość, 
robiąc wszystko, aby dłuższy czas życia nie stał się czasem przedłużonej starości, 
lecz pozwolił im na wydłużenie etapu młodości. Nowe potrzeby szybko zostały 
zauważone przez producentów kosmetyków i specjalistów od poprawiania urody. 
Roczne obroty przemysłu piękności na świecie wynoszą około 160 miliardów 
dolarów, a dochody z produkcji kosmetyków rosną dwa razy szybciej niż PKB 
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krajów wysoko rozwiniętych (wzrost ten szacuje się na ok. 7% rocznie) (http://
www.newsweek.pl/styl-zycia/zatrzymaj-mlodosc,32368,1,1.html).

Kult młodości i towarzysząca mu transmisja młodości w dorosłość nie doty-
czy jednak wyłącznie samego wizerunku, lecz również innych sfer życia człowieka 
takich jak sfera rodziny, pracy, edukacji czy czasu wolnego. Zamożniejsi i często 
lepiej wykształceni Polacy pragną na długo zachować młodość i młody wygląd, 
przejmując do własnego stylu życia zachowania charakterystyczne dla osób przed 
„trzydziestką”, wydając się nie dostrzegać, że okres młodości mają już za sobą. 
W artykule przedstawiam zaledwie jeden aspekt poszczególnych obszarów życia 
odmłodzonych dorosłych, który dotyczy starzenia się profilu genetycznego matek.

„Mama last minute” – czyli zmiana kalendarza płodności

Jednym z ważniejszych obszarów funkcjonowania człowieka jest jego rodzi-
na, która towarzyszy mu w ciągu jego życia i jest wyrazem sensu istnienia każdej 
jednostki, a także elementem konstruowania jej biografii. Człowiek jako homo 
familiaris, czyli jednostka rodzinna, w hierarchii wartości na pierwszym miejscu 
lokuje właśnie rodzinę i jak wynika z analiz prowadzonych przez European Values 
Study (EVS) oraz World Values Study (WVS) dotyczy to wszystkich krajów na 
świecie objętych badaniem (badaniami objęto prawie 90% ludności świata)3. Czym 
jednak jest rodzina dla Polaków? W rozumieniu społecznym dla 99% Polaków 
rodzina oznacza małżeństwo posiadające dzieci. Za rodzinę respondenci uważają 
także rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci – 91%, osoby pozostające 
w związku nieformalnym i wychowujące dzieci z tego związku – 78%. Średnio co 
czwarta osoba (71%) nie uznaje za rodzinę małżeństwo bezdzietne i związek opar-
ty na konkubinacie, w którym jedno z rodziców posiada dzieci (67%). Inne rodzaje 
związków dużo rzadziej określane są przez respondentów mianem rodziny. 33% 
wskazań dotyczy nieformalnego związku dwojga ludzi, którzy nie mają dzieci, 
23% wskazań dotyczy nieformalnego związku dwojga ludzi tej samej płci wycho-
wujących dziecko/dzieci (23%), a zaledwie 14% respondentów za rodzinę uznaje 
związek gejów lub lesbijek niewychowujących dzieci (CBOS BS/33/2013). Na 
podstawie analizy wyników badań CBOS można wnioskować, że jednym z podsta-
wowych kryteriów uznawania rodziny jest posiadanie dzieci, natomiast samo mał-
żeństwo nie jest z nią jednoznacznie utożsamiane. Potwierdzeniem tego faktu jest 
rosnąca w Polsce liczba związków opartych na konkubinacie, w tym związków 

3   Po raz pierwszy badania porównawcze European Values Study (EVS) zostały przeprowadzone 
w 1981 w 10 krajach wchodzących wówczas do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Badania 
realizowane są co 10 lat. W 1990 roku uczestniczyło w nich 26 krajów europejskich, w latach 
1999‒2000 – 32 kraje, a w 2008 – 47 (www.europeanvaluesstudy.eu). Z kolei badania realizowa-
ne w skali światowej World Values Study (WVS) powtarzane są co 5 lat i przeprowadzone zostały 
na 6 kontynentach, w ponad 90 społeczeństwach reprezentujących prawie 90% ludności świata 
(www.worldvaluessurvey.org). W Polsce ostatnie badanie EVS zostało przeprowadzone w 2008 
roku (Jasińska-Kania 2012).
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typu DINKS (Double Income No Kids) oraz typu LAT (Living Apert Toogether). 
Z wyników badań przeprowadzonych przez CBOS wynika ponadto, że obecnie 
w Polsce funkcjonuje 12% bezdzietnych małżeństw, chociaż zaledwie 4% respon-
dentów nie wyraża chęci posiadania potomstwa. 7% respondentów deklaruje chęć 
posiadania jednego dziecka, 49% dwójki dzieci, a jedna czwarta (26%) – trojga4.

Jak można zauważyć, preferencje Polaków odnośnie do posiadania dzieci nie 
korelują z rzeczywistością, ponieważ mimo deklaracji od około 15 lat wskaź-
nik dzietności w Polsce wynosi 1,3 pomimo faktu, iż roczniki kobiet urodzonych 
w okresie wyżu demograficznego z lat 70. i początku lat 80. osiągnęły wiek o naj-
większym znaczeniu dla kształtowania się liczby urodzeń (Kocot-Górecka 2014). 
Okazuje się bowiem, że kobiety coraz później decydują się na macierzyństwo, 
coraz częściej decydują się na związki nieformalne i coraz więcej dzieci rodzi się 
poza małżeństwami. Możliwe więc, że jeden z czynników dotyczących obniżania 
dzietności ma związek z przemianami w obszarze realizacji macierzyństwa.

Należy zaznaczyć, że współczesna matka odbiega najczęściej od wzoru mat-
ki Polki, której zadaniem było poświęcanie ambicji, marzeń, planów dla ojczyzny, 
męża i rodziny (Giza 2007; Titkow 2007). Posiada ona wiele możliwych do rea-
lizacji wzorów macierzyństwa, które są akceptowane społecznie. Jak pisze Mał-
gorzata Sikorska tworząc własną biografię, dążąc do samorealizacji i autentyczności, 
nowe matki mogą zdecydować się na zajmowanie się głównie wychowywaniem dziecka 
i domem; mogą starać się łączyć opiekę nad dzieckiem z rozwojem jakiejś swojej pasji, 
mogą także próbować łączyć karierę zawodową z macierzyństwem. W każdym z tych 
przypadków znajdą, w szerokiej ofercie akceptowanych wzorów społecznych, doskonałe 
uzasadnienie dla wybranej przez siebie opcji (Sikorska 2009, s. 173). Zmiany w ob-
szarze akceptowalnych społecznie wzorów macierzyństwa niewątpliwie pozwalają 
kobietom na realizację wybranej przez siebie drogi życiowej, jednocześnie jednak 
należy podkreślić, iż aby wybór ten był w pełni autonomiczny, wymagają współ-
istnienia innych czynników takich jak: odpowiednia sytuacja ekonomiczna rodziny 
czy partnerski podział ról w związku. W wielu bowiem sytuacjach wzór matki Polki 
został zastąpiony wzorem matki superbohaterki, supermenki czy supermatki, która 
nie tylko zajmuje się wychowywaniem dzieci i domem, pracuje zawodowo, ale rów-
nież powinna w pracy odnosić spektakularne sukcesy, nie wspominając już o tym, że 
oczekuje się od niej aby była szczupła, atrakcyjna fizycznie i zadbana.

Wielość obowiązków, chęć samorealizacji w różnych obszarach życia powo-
duje, że taki stan można interpretować́ w kategoriach przemian priorytetów życio-
wych. Kobiety ustalają sobie cele do osiągnięcia w przebiegu własnej biografii, 
które sukcesywnie realizują. W wielu przypadkach priorytetem staje się zdobycie 
wykształcenia i realizacja własnej kariery zawodowej, natomiast decyzja o rodzi-
cielstwie zostaje przełożona na później. Trudna sytuacja na rynku pracy w obliczu 

4   Chęć posiadania czworga dzieci zadeklarowało 6% respondentów, powyżej czworga – 4%. Lo-
sowi pozostawiłoby liczbę dzieci 3% ankietowanych, a 2% nie potrafi określić tej liczby (CBOS 
BS/33/2013).
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ostrej konkurencji skłania kobiety do koncentracji na zdobyciu wykształcenia i ka-
rierze profesjonalnej, która wymaga zaangażowania własnego czasu, dyspozycyj-
ności, ukierunkowania na rozwój i stałego doskonalenia się. Łączenie obowiązków 
zawodowych z rodzinnymi, a zwłaszcza z wychowaniem dziecka może okazać 
się bardzo trudne i prowadzi do konfliktów ról. Dlatego wiele kobiet podejmuje 
decyzję o odłożeniu macierzyństwa na bardziej dogodny czas, który jak wskazują 
statystyki przekłada się na zmianę profilu genetycznego matek.

Proces podwyższania się wieku matek jest obserwowany w Europie Zachod-
niej, Północnej i Południowej od lat 80. ubiegłego wieku, a więc od momentu, 
w którym coraz więcej młodych dorosłych zaczęło odraczać moment zawierania 
małżeństw oraz wydawania na świat potomstwa. Natomiast od lat 90. XX wieku, 
w wyniku postępujących przemian gospodarczych, proces ten rozpoczął się rów-
nież w Europie Środkowej i Wschodniej. Obecnie stosunkowo wysoka dzietność 
w krajach Europy Północnej i Zachodniej związana jest z odbudową płodności 
kobiet w starszych grupach wiekowych. Proces ten z jednej strony jest bardzo 
niekorzystny, ponieważ związany jest ze wzrostem zagrożenia wystąpienia wad 
genetycznych płodu, a także zagrożenia zdrowia i życia matek oraz problemem 
bezdzietności, ale z drugiej można założyć, że dojrzałe i najczęściej świadome 
macierzyństwo pozwala na stworzenie lepszych warunków emocjonalnych i byto-
wych dziecku. Według Piotra Szukalskiego można przypuszczać, że w przypadku 
dalszego podwyższania się wieku zawierania małżeństw oraz wydawania na świat 
potomstwa, społeczeństwa państw europejskich mogą się spodziewać, że późne 
macierzyństwo będzie odpowiadać za 1/4 wszystkich urodzeń – w przypadku 
Włoch już obecnie ponad 1/5 wszystkich urodzeń przypada na kobiety w wieku 
35 lat i powyżej (Szukalski 2014).

W Polsce od wielu lat wskaźnik dzietności utrzymuje się na poziomie unie-
możliwiającym prostą zastępowalność pokoleń i jak dotąd (wyłączając ostatnio 
wprowadzony program rządowy 500 plus) nie zostały wprowadzone środki zarad-
cze umożliwiające poradzenie sobie z tym poważnym problemem. W historii Pol-
ski od drugiej wojny światowej pojawiła się zmiana ważności wieku wydawania 
na świat potomstwa i kolejności urodzeń, która jest odzwierciedleniem przemian 
społeczno-ekonomicznych i technologicznych naszego społeczeństwa. Jak wynika 
z danych statystycznych, zmiany te współwystępują wraz ze zmianami kalendarza 
płodności – wydawania na świat potomstwa według wieku kobiet5.

W minionym siedemdziesięcioleciu w Polsce zaobserwować można pew-
ne etapy odnośnie do kolejności zmian płodności kobiet w różnych grupach 
wiekowych. I tak początkowo (po II wojnie światowej) obniżała się płodność́ 
w starszych grupach wieku, co jak można przypuszczać, wynikało z modyfikacji 

5   W danych statystycznych uwzględnia się wiek rozrodczy kobiet przypadający na lata 15‒49, a za-
tem przynajmniej teoretycznie od menarche do menopauzy, jednakże z uwagi na fakt, iż kobiety 
po 45 roku życia bardzo rzadko decydują się na macierzyństwo, w wielu statystykach wiek ten 
jest ograniczany do 44 lat.
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preferencji prokreacyjnych i było związane przede wszystkim ze zmniejszaniem 
się częstości wydawania na świat kolejnych dzieci przez tę samą matkę, a zatem 
dzieci rodzonych przez kobiety ze starszych grup wieku rozrodczego. Tenden-
cja ta szybko wpłynęła na obniżenie skłonności do wydawania na świat dużej 
liczby dzieci (czwartych, piątych i kolejnych), a w warunkach (wielko)miejskich 
nawet drugich, a zatem wpłynęła również na obniżenie płodności kobiet mają-
cych 25–30 lat (Szukalski 2014). Ważny okres w przemianach wzorca płodności 
w naszym kraju rozpoczął się wraz z transformacją ustrojową. Jak pisze Piotr 
Szukalski, od tego momentu wraz z dalszym obniżaniem się dzietności ogółem 
pojawiła się tendencja do odraczania momentu wydawania na świat potomstwa, 
niezależnie od jego kolejności. W efekcie obniżyła się płodność kobiet młodych 
i bardzo młodych. Należy podkreślić, że zmiany te nie towarzyszyły początkowo 
podwyższeniu płodności kobiet po trzydziestym roku życia, które swoje plany 
prokreacyjne zrealizowały wcześniej. Jednakże w miarę upływu lat pod wpływem 
różnych zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym tendencja ta zaczęła się 
odwracać. Coraz starsze kobiety zaczęły rodzić pierwsze i kolejne dzieci, czemu 
towarzyszyło obniżanie się płodności kobiet przed trzydziestym rokiem życia. 
Jednocześnie na skutek odraczania decyzji prokreacyjnych zaczęło wzrastać zjawi-
sko bezdzietności – początkowo planowanej, a następnie wymuszonej czynnikami 
biologicznymi z powodu nadmiernego odraczania decyzji o rodzicielstwie. Re-
zultatem zachodzących zmian jest nie tylko obniżenie się dzietności, ale również 
wyraźna zmiana wieku najwyższej płodności, która przypada obecnie na wiek 
matek między 29 a 34 rokiem życia, a także dużej liczby urodzeń po 35 i 40 roku 
życia. Co ciekawe proces ten jest bardziej charakterystyczny dla miast niż wsi, 
a zwłaszcza dla środowisk wielkomiejskich – w tym szczególnie dla Warszawy 
i Wrocławia, gdzie aż 18% urodzin realizowanych jest przez kobiety po 35 roku 
życia.

Interesujący wydaje się również fakt, że wraz ze wzrostem liczby kobiet z wy-
kształceniem wyższym coraz większy jest udział dzieci rodzonych przez te kobie-
ty. Zjawisko to zostało zauważone od 2003 roku. Dla porównania w 1989 roku 
6% ogółu urodzeń należało do matek z wykształceniem wyższym. W 2003 roku 
było ich 21%, a w 2012 roku 45,5%, co jak można zauważyć stanowi już wysoki 
odsetek wśród kobiet (Kotowska 2013).

Jak już wspominałam, fenomen późnego macierzyństwa pojawił się prawdo-
podobnie głównie na skutek odraczania decyzji o prokreacji przez młode kobiety, 
które nie chcą zrezygnować z realizacji kariery zawodowej. Dopiero osiągnięcie 
odpowiedniego wykształcenia, pewnego poziomu statusu społecznego i zamoż-
ności staje się punktem zwrotnym na drodze do świadomego macierzyństwa. Tak 
zwane designed child (zaplanowane czasem pod wieloma szczegółami dziecko) 
staje się jednak w wielu przypadkach niespełnionym marzeniem zwłaszcza wtedy, 
gdy ma być ono pierwszym dzieckiem późnych rodziców. U tzw. „mam last mi-
nute”, czyli kobiet po 35 roku życia zmniejsza się bowiem diametralnie szansa na 
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poczęcie dziecka. O ile więc wygląd kobiet w czwartej lub piątej dekadzie życia 
nie musi wskazywać na wiek biologiczny, o tyle sam zegar biologiczny pozostaje 
niezmienny i odporny na starania związane z zatrzymaniem czasu, w tym na za-
biegi z zakresu chirurgii plastycznej czy medycyny estetycznej.

Starzenie się profilu genetycznego matek nie jest jedynym problemem trans-
misji młodości w dorosłość. Pozostałe problemy dotyczą zmiany w relacjach mię-
dzy dziećmi i odmłodzonymi dorosłymi, przejmowania wzorów młodzieżowych 
w sferze wyglądu, a zwłaszcza problemu youtaholizmu, uczestnictwa w edukacji 
oraz sposobów spędzania wolnego czasu.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że można wy-
różnić pewne zjawiska stanowiące determinantę transmisji młodości w dorosłość. 
Należą do nich przedłużanie się cyklu życia ludzkiego, przyjmowanie moratorium 
psychospołecznego przez młodych dorosłych, powszechnie panujący konsump-
cjonizm – który polega na używaniu życia, dążeniu do wygody i przyjemności 
i powiększaniu stanu posiadania oraz pęd do indywidualizmu i samorealizacji. 
Transmisję młodości w dorosłość warunkuje także istniejąca w danej społeczności 
kultura i wzory społeczne. Jak pisał Józef Chałasiński, młodość́ nie powinna być 
utożsamiana ze stanem fizjologicznym i hormonalnym, ale powinna być elemen-
tem kultury, instytucji społecznej, której kształt zależy od struktury i kultury spo-
łeczeństw (Chałasiński 1958). Zatem nie kryterium wieku ani kryteria biologiczne, 
lecz istniejące w danej kulturze zwyczaje i zachowania określają czas trwania 
okresu młodości oraz charakter i granice swobód.

Okres między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia wydaje się być 
równie atrakcyjny dla osób przynależnych do niego wiekowo, jak i dorosłych 
w czwartej i piątej dekadzie życia czyli trzydziesto- i czterdziestolatków. Obser-
wując dzisiejszych dwudziestolatków pod względem stylu życia i preferowanych 
zachowań, można zauważyć, że chętnie i szybko pragnie ona korzystać z przywile-
jów dorosłości nie chcąc jednak przyjmować obowiązków, ról i zadań z niej wyni-
kających. Z kolei osoby, które znajdują się na progu lub weszły w etap średniej do-
rosłości nie chcą zaakceptować faktu, iż okres młodości w ich życiu się zakończył 
i podejmują działania, które pozwalają im na iluzoryczne jej odczuwanie. Bycie 
młodym stało się tym samym pojęciem abstrakcyjnym i bytem subiektywnym, 
który określa raczej stan, w jakim znajdują się ludzie. W przypadku „odmłodzo-
nych dorosłych” polega na łączeniu cech młodości z doświadczeniem życiowym. 
Można wręcz założyć, że odmłodzeni dorośli chcą żyć tak, jakby dostali szansę 
przeżycia młodości od nowa ze wszystkimi jej obowiązkami i przywilejami. Znaj-
dują się wprawdzie w wieku powyżej 30 lat, ale mają zasoby finansowe, dzięki 
którym mogą pozwolić sobie na przeżywanie młodości „od nowa” – na wyższym 
poziomie.

Transmisję młodości w dorosłość można rozpatrywać z różnych perspektyw 
– zarówno w wymiarze pozytywnym, jak i negatywnym. Niewątpliwie jednak zja-
wisko to pojawiło się w kontekście dostosowania się do naturalnej konsekwencji 
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zmian zachodzących w społeczeństwach rozwijających się i uprzemysłowionych. 
Tym samym transmisja młodości w dorosłość stanowić może szeroki obszar ba-
dawczy ukazujący ważne problemy dorosłych w naukach społecznych.
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Transmission youth to adulthood

Key words: transmission of youth into adulthood, calendar of fertility, motherhood, 
late motherhood the cult of youth.

Summary: The aim of this article is to show the phenomenon of transmission of 
youth into adulthood, which in Poland is beginning to be clearly observed among the 
well-off Poles with higher education. The article has been shown transmission areas 
of youth into adulthood, which are associated with the existing cult of youth on the 
image, the family and the relationship between children and parents, work, education 
or ways of spending free time. Analyzed was one area that concerns the revision of 
the calendar fertility among women in Poland and, therefore, a growing number of 
childbearing mothers aged 35+.
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