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Wprowadzenie

C ęsto pojawia się stereotyp, że samotność uderza głównie w starszych, odizo-
lowanych, chorych ludzi. Okazuje się jednak, że odczucie samotności wy-
raźnie wzrasta wśród ludzi młodych (por. Rembowski, 1992; Dołęga, 2003; 

Chałas 2003; Wasilewska, 2010; Wrótniak, 2018). Nowoczesny styl życia sprawia, że 
ludzie młodzi (16–24 lat) czują się samotni. Teza ta została udowodniona w badaniu, 
w którym udział wzięło 20 000 Amerykanów. Współcześni 20-latkowie zyskali tak wy-
sokie wyniki, że autorzy badania stwierdzili, że stres wygenerowany przez poczucie 
samotności może zagrażać życiu młodych ludzi tak samo jak wypalanie 15 papierosów 
dziennie. Uznano również, że samotność jest dla ich zdrowia groźniejsza niż otyłość. 
Jakie są powody tego stanu rzeczy? Młodzi ludzie mają mniejsze doświadczenie w re-
gulowaniu swoich emocji i niekoniecznie wiedzą, jak sobie z nimi radzić. Młodość to 
również okres kształtowania się tożsamości (https://zdrowie.radiozet.pl/Psychologia/
Psychoterapia/Grozne-jak-pol-paczki-papierow-dziennie.-To-plaga-wsrod-mlodych).

W literaturze odnajdujemy nieliczne badania poświęcone problematyce samotno-
ści wśród młodzieży akademickiej. W obliczu wyzwań i problemów, przed jakimi 
staje młodzież wchodząca w dorosłość, zasadne wydaje się podjęcie tej tematyki.

Charakterystyka młodych dorosłych

Okres ten i związane z nim przemiany rozwojowe, takie jak poszukiwanie i koniecz-
ność określenia własnej tożsamości, wybranie ścieżki rozwoju zawodowego, ustale-
nia swojej roli w grupie rówieśniczej, a także podejmowanie pierwszych stabilnych 
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...samotność jest bodaj
najbardziej bolesnym rodzajem niepokoju,

jakiego człowiek może doświadczać
(Rollo May)



69„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 5, 2020, s. 68–79 DOI: 10.5604/01.3001.0014.1171

Doświadczanie samotności przez młodych dorosłych

relacji uczuciowych, wywołują dużą presję emocjonalną, która zwiększa podatność 
na inne czynniki stresowe. Młody człowiek dodatkowo stoi przed szeregiem zmian 
i koniecznością adaptacji do zaistniałych sytuacji. Musi skonfrontować się choćby 
z oddaleniem się od rodziny pochodzenia, przyjaciół i znajomych, dostosowaniem się 
do nowego otoczenia, odmiennym od dotychczasowego sposobem uczenia się, podję-
ciem odpowiedzialności za własne uczenie oraz dysponowaniem czasem i fi nansami 
czy wchodzeniem w nowe relacje (Dembińska, 2010, s. 2–3).

Młodzież akademicka przechodzi przez wszystkie fazy adaptacji do nowego eta-
pu życia i nowego środowiska. W pierwszej, fazie tzw. wyłączenia, następuje utrata 
statusu, pozycji dotychczas zajmowanej w grupie. Jednostka, która podejmuje studia, 
często opuszcza rodzinny dom, środowisko lokalne, dawnych znajomych, aby prze-
nieść się do innego miasta, państwa czy nawet na inny kontynent. Młody człowiek 
traci też status ucznia. Wraz z tymi zmianami dochodzi do porzucenia dotychcza-
sowego stylu życia, nawyków, niektórych norm, zasad, wartości ukształtowanych 
w rodzinie. Druga, tzw. faza marginalna, może trwać wiele lat. Jednostka pozostaje 
w stanie psychospołecznego zawieszenia, straciła poprzednią pozycję, status, role, ale 
jeszcze nie określiła się w nowych. Na studiach ma jeszcze niepewną pozycję – status 
nowicjusza. Brak jej znajomości formalnych i nieformalnych, wartości i norm kul-
tury studenckiej, strategii radzenia sobie ze studiami. W ostatniej, trzeciej fazie, tzw. 
włączenia, jednostka zyskuje nowy status, pozycję w środowisku akademickim wraz 
z należnymi jej przywilejami i prawami, przygotowuje się równocześnie do podjęcia 
ról osoby dorosłej (Pauluk, 2015).

Zgodnie z psychospołeczną teorią rozwoju Erika Eriksona, okres wczesnej do-
rosłości związany jest z kryzysem pomiędzy intymnością a izolacją. Intymność ma 
związek z budowaniem nowych, intymnych relacji i jednocześnie braniem za nie 
odpowiedzialności, a także troską o dobro partnera/partnerki. Jest to czas, kiedy 
w związku nabiera znaczenia nie tylko fi zyczna, lecz także psychiczna bliskość mię-
dzy dwiema osobami. Znaczenia nabierają także relacje mające charakter seksualny, 
przyjaźnie lub kontakty z osobami o podobnym światopoglądzie oraz takimi, które 
pozwalają na wymianę poglądów. Pozytywne rozwiązanie kryzysu tego okresu po-
woduje wyłonienie się nowych kompetencji u młodego dorosłego. Izolacja jednostki 
może prowadzić do poczucia samotności, unikania kontaktu z innymi ludźmi, a fi -
nalnie nawet do pojawienia się stanów depresyjnych (Malina, 2014, s. 21–22; Gurba, 
2007, s. 204–205).

Potocznie dorosłość utożsamiana jest z pełnoletniością, z prawną możliwością 
podjęcia ról zawodowych i rodzinnych. Z perspektywy rozwoju psychospołecznego 
rozróżnia się dwie kategorie – dorosłość i dojrzałość. Osoba jest dorosła i jednocze-
śnie dojrzewa do dorosłości. W miarę upływu lat i nabywanego wraz z nimi doświad-
czenia życiowego, człowiek rozwija i doskonali swoje kompetencje do funkcjono-
wania jako dojrzały dorosły (Klimkowska, 2016). Proces dojrzewania w dorosłości 
jest skomplikowany i trudny. Jest on szczególnie trudny dla młodych osób, które 
dopiero wkraczają w dorosłe życie, nie mają własnych doświadczeń z nim związa-
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nych, a w sferze psychospołecznej często dysponują przewagą cech specyfi cznych 
dla późnej adolescencji niż dorosłości. Do tej grupy należy młodzież akademicka 
(tamże). Podjęcie studiów wiąże się dla niej m.in.: z wyjazdem z domu rodzinnego, 
zmianą środowiska, z poznaniem nowych ludzi. W grupie studenckiej poczucie ob-
cości w nieznanej jeszcze strukturze uczelni, anonimowość w grupie ćwiczeniowej, 
brak bliższych kontaktów z nauczycielami akademickimi często utrudniają codzienne 
funkcjonowanie – szczególnie studentom pierwszych lat.

Współcześni studenci narażeni są bardziej niż ich rówieśnicy z przeszłości na 
stres, samotność i depresję. Przede wszystkim nacisk na sukces, znalezienie pracy, 
która daje satysfakcję i dobre zarobki, budzi lęk i niepokój o przyszłość. Brak wyraź-
nych wzorców identyfi kacyjnych w rodzinie, grupie rówieśniczej i społeczeństwie, 
chaos norm i wartości utrudnia budowanie stabilnej tożsamości, sprzyja utrwaleniu 
się stanu rozproszonej tożsamości, a tym samym rodzi poważne utrudnienia w sta-
wianiu czoła przeciwnościom losu, zadaniom okresu dorosłości. Pozbawianie war-
tościowych wzorców pełnienia ról dorosłego, egocentryzm rodziców, ujawnianie się 
nowych form „patologii” dorosłych, fascynacja niczym nieskrępowaną wolnością 
często uniemożliwia nawiązanie trwałych relacji z innymi, prowadząc do wtórnej 
egocentryzacji (Harwas-Napierała, 2014). W biegu życia człowiek doświadcza wielu 
trudności i problemów. Jakkolwiek przeżywane są jednostkowo, a co za tym idzie 
nacechowane wysokim subiektywizmem, można je skategoryzować ze względu na 
pewne ich cechy wspólne, np. ze względu na sferę, której dotyczą, czy ze względu na 
okres życia, w którym się ujawniają. 

Rozległość problemów życiowych, których doświadczają młodzi dorośli, obej-
muje zarówno sferę bytową, podstawową jak i integracyjną. Wśród problemów byto-
wych, które wiążą się z życiem codziennym i składają się na normalny tryb zwykłej 
egzystencji, można wskazać te, które obejmują problemy związane z życiem towa-
rzyskim, tj. wchodzenie w relacje bliskiej znajomości i przyjaźni; specyfi czne pra-
wa i obowiązki w relacjach towarzyskich; poczucie samotności, obcości (Kulczycki, 
1998, s. 14–16). Bycie studentem dla wielu młodych ludzi jest wyzwaniem i zalicza 
się do grupy stresorów, zwłaszcza szczególnie uciążliwych dla studentów pierwszego 
roku (por. Byra, Parchomiuk, 2009; Zimbardo, Johnson, McCann, 2010). Dzieje się 
tak, gdy wraz z rozpoczęciem studiów podlega zmianom nie tylko system uczenia 
się i wymagania, z którymi spotyka się młodzież, lecz także środowisko, w którym 
będzie obecnie funkcjonować, kontakty społeczne, a w przypadku wielu młodych 
osób – cała sfera materialna i bytowa.

Istota poczucia samotności

Zjawisko samotności stanowi przedmiot zainteresowań różnych dziedzin wiedzy: fi -
lozofi i, gerontologii, psychologii, socjologii, pedagogiki i innych. 

Poczucie samotności to wielowymiarowe psychospołeczne doświadczenie czło-
wieka, często będące nieprzyjemnym stanem emocjonalnym, polegające na świado-
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mej izolacji od innych osób, pojawiające się na skutek niezgodności pomiędzy oczeki-
waniami jednostki, a jej realnymi możliwościami (Rembowski, 1992; Dołęga, 2003). 

Stan ten charakteryzują trzy zasadnicze fazy, których znajomość jest konieczna przy 
diagnozowaniu sytuacji samotności. Pierwsza faza: samotność chwilowa, przemijająca – 
poczucie samotności trwa krótko i jest reakcją na zmianę zachodzącą w życiu, na okolicz-
ności zewnętrzne, które mogą spowodować utratę kontaktu z bliskimi ludźmi. Druga faza: 
stopniowe odsuwanie się – związane z utratą zaufania do samego siebie i do innych, ze 
zmianą sposobu wyrażania się i zachowania. Trzecia faza: samotność chroniczna – wiąże 
się z zatraceniem predyspozycji do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, do wyra-
żania i przyjmowania uznania, do komunikowania się oraz z samowyobcowaniem, apatią 
i sceptycyzmem; człowiek wpada w błędne koło: uciekając od ludzi i budując wokół sie-
bie „mury obronne”, jeszcze dotkliwiej odczuwa swoją samotność i, stając się nieszczę-
śliwym oraz sfrustrowanym, pomniejsza szanse wydostania się z tego stanu (Wolf, 1995).

Według Józefa Kozieleckiego (1996) samotność rozpoczyna się w momencie 
uświadomienia sobie przez jednostkę faktu zerwania lub osłabienia więzi uczucio-
wych łączących ją z otoczeniem. Towarzyszy temu zwykle uczucie bezradności, wy-
obcowania, odizolowania, odczuwanie braku bezpieczeństwa, niepewność jutra, stan 
niepokoju. Poczucie samotności ogranicza jednostkę, która nie jest w stanie wyko-
rzystać swoich możliwości, powoduje bezradność, inercję, bierność wobec rzeczywi-
stości. Staje się z czasem źródłem intensywnego niepokoju, rodzi ponadto poczucie 
wstydu oraz winy (Dołęga, 2003; Fromm, 1996). 

Na różnorodne treściowo i formalnie aspekty samotności zwraca uwagę pionier 
badań nad tym problemem Robert S. Weiss (1989). Według tego autora nie istnieje 
jedna, defi niowalna i mierzalna ogólna zmienna psychologiczna samotności, gdyż 
subiektywność odczuwania tego zjawiska implikuje konieczność badań różnych wy-
miarów jego występowania.

Samotność jest względnie trwałą właściwością okresu adolescencji, często poja-
wiającą się nagle i nie mającą konkretnej przyczyny. Ten rodzaj samotności jest od-
czuciem subiektywnym, osobistym, wewnętrzną samotnością psychiczną, ma związek 
przede wszystkim z odczuwanym brakiem więzi z innymi, z wyobcowaniem, brakiem 
partnera. Samotność okresu adolescencji może wynikać z aktualnych zewnętrznych 
uwarunkowań, lecz nie jest wartością niezmienną (Papież, 2005).

Samotność w ocenie młodzieży ma często charakter instrumentalny wobec dążeń 
i wyznawanych wartości. W okresie dorastania istnieje bowiem zarówno silne dą-
żenie do nawiązywania dojrzałych, autentycznych i satysfakcjonujących związków 
(przyjaźni, relacji prospołecznych czy romantycznych) i wówczas samotność jest 
zjawiskiem ocenianym negatywnie, jak również rośnie, wynikająca z uwarunkowań 
rozwoju jednostki, potrzeba izolacji i odseparowania się od otoczenia. Stan kontrolo-
wanej samotności pozwala młodym ludziom na autoanalizę oraz refl eksje nad świa-
tem (Dołęga, 2003; Chałas, 2003). 

Analizowane zjawisko charakteryzuje się dwoistością, zarówno w zakresie jego 
postrzegania, jak i odbierania przez poszczególne jednostki, stąd można wskazać na 
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pozytywny i negatywny wymiar samotności. W ujęciu negatywnym samotność jest 
nośnikiem przykrych doznań i przeżyć, towarzyszy jej smutek, niepokój, żal oraz 
agresja. Łączy się ją z poczuciem niespełnienia, niepokojem, lękiem i frustracją, nie-
pewnością, bezsilnością, bezruchem i depresją. Mówi się o łzach samotności, pła-
czu, krzyku, rozpaczy, o agresji, gniewie, poczuciu winy, zagubieniu, utracie wiary 
w siebie. W przypadku samotności dobrej (pozytywnej) podkreśla się odczuwanie 
radości samotnego życia. Wiąże się ją z pozytywnym poszukiwaniem odosobnie-
nia, poczuciem wewnętrznego ukojenia, głębokiej wewnętrznej satysfakcji, płynącej 
z doświadczenia akceptowanej i oczekiwanej samotności. Traktuje się ją jako sposób 
spełnienia swoich najskrytszych pragnień oraz drogę do osiągnięcia pełni rozwoju 
własnych potencjalnych możliwości (por. Dubas, 2000; Chałas, 2003). Samotność 
można rozpatrywać również jako samotność obiektywną, stwierdzaną i obserwowaną 
z zewnątrz, fi zycznie, i niezależną od właściwości psychofi zycznych danych osób 
oraz jako samotność subiektywną, rozumianą jako wewnętrzne doświadczenie jed-
nostki, jej odczucia i sposób odbierania danych sytuacji zewnętrznych, wysoce zindy-
widualizowaną, w pełni zależną od zasobów osobistych człowieka (por. Dubas, 2000; 
Chałas, 2003). Zofi a Dołęga (2003) wyróżnia trzy typy samotności:
 poczucie samotności społecznej (fi zyczna, obiektywna) – brak związków społecz-

nych, przynależności do wspólnoty, przeżywanie izolacji i marginalizacji, poczu-
cie bycia ignorowanym, niepotrzebnym, pomijanym, niedostrzeganym przez in-
nych oraz przekonanie o aktualnie niezadawalających relacjach społecznych;

 poczucie samotności emocjonalnej (subiektywnej) – defi cyt pozytywnych uczuć 
i relacji z ludźmi szczególnie ważnych dla jednostki. Jest to poczucie braku bli-
skich, satysfakcjonujących więzi emocjonalnych. Poczucie samotności emocjo-
nalnej wiąże się z negatywną oceną siebie jako partnera relacji społecznych oraz 
niskim przekonaniem o własnych kompetencjach społecznych;

 samotność egzystencjalna – brak identyfi kacji z ogólnie przyjętymi wartościami, 
celami życiowymi oraz normami. Jest to brak zakotwiczenia w świecie, nieakcep-
towanie i niezgadzanie się z określonym obrazem świata. Wiesław Łukaszewski 
(1984) poczucie samotności emocjonalnej określa jako emocjonalne osamotnienie, 
samotność subiektywną, wyrażającą się brakiem pozytywnych uczuć w relacjach 
z ludźmi znaczącymi dla danej osoby; charakterystyczna tutaj jest negatywna ocena 
własnych kompetencji społecznych, brak akceptacji i zaufania do siebie i innych, 
obniżony nastrój oraz negatywne emocje, uczucia i nastroje (Dołęga, 2003).
W prezentowanym opracowaniu skoncentrowano się na wymiarze subiektywnym 

(emocjonalnym) odczuwanej samotności. 
Zgodnie z podejściem psychodynamicznym – doświadczenie samotności jest siłą 

patologiczną i dynamiczną. Osoby samotne są pasywne, apatyczne, zdeprawowane, 
uważają, że ich poczucie samotności związane jest z okresem dzieciństwa. Według uję-
cia fenomenologicznego – doświadczenia z dzieciństwa nie mają wpływu na poczucie 
samotności osób dorosłych, przyczyn tego stanu można doszukiwać się w ich indy-
widualnych przeżyciach oraz doznaniach. Ujęcie egzystencjonalistyczne wskazuje, że 
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samotność ma znaczenie dwojakie. Z jednej strony jest bolesnym dla człowieka do-
świadczeniem, a z drugiej jednak ułatwia życie i wzmacnia jego siły kreatywne. In-
terakcjonistyczne podejście – traktuje samotność jako wynik wzajemnych wpływów 
między czynnikami osobowościowymi i sytuacyjnymi; jednostka odczuwa samotność, 
gdy brakuje jej kontaktów dla zaspokojenia elementarnych potrzeb społecznych. Ujęcie 
poznawcze wskazuje, że główne znaczenie ma świadomość tego, jakie czynniki były 
przyczyną samotności. Pojawia się ona proporcjonalnie do obniżania się ilości kontak-
tów ze społeczeństwem, które stają się również niedostatecznie satysfakcjonujące (por. 
Dubas, 2000; Rembowski, 1992). Poczucie samotności wynika z niedostatku stosun-
ków międzyludzkich, wiąże się z doświadczeniem subiektywnym oraz jawi się jako 
stan trudny, nieprzyjemny i stresujący (Pawłowska, Jundziłł, 2006). 

Badania Magdaleny Jakuty (2012) dowiodły, że głównymi czynnikami ryzyka 
związanego z pojawieniem się tego stanu są: brak ustalonych zasad i norm w rodzi-
nie, niewłaściwa w niej atmosfera, brak poczucia stabilności, niektóre wydarzenia, 
tj. rozwód rodziców, odrzucenie przez grupę rówieśniczą, a także niewystarczające 
kompetencje społeczne oraz trudności w nawiązywaniu relacji społecznych. Mag-
dalena Wasilewska i Marta Łozińska (2015) zauważają, że współcześnie coraz czę-
ściej mamy do czynienia z pozornym poczuciem wspólnoty. Na taki stan rzeczy może 
wpływać coraz szybsze tempo życia, tym samym coraz płytsze kontakty z innymi, to 
zaś generuje poczucie samotności. Problem ten dotyczy głównie młodzieży, która, 
chcąc niwelować poczucie samotności, poszukuje alternatywnych sposobów integra-
cji ze społeczeństwem, w tym coraz częściej poprzez świat wirtualny (Rębisz, Sikora, 
Smoleń-Rębisz, 2016, s. 91).

Poczucie samotności jest jednym ze stanów psychicznych, oddziałujących najczę-
ściej niekorzystnie na psychikę młodego człowieka, może destrukcyjnie wpływać na 
osobowość młodych ludzi, zaburzając ich funkcjonowanie osobiste i interpersonalne 
(Lake, 1993). U osób z wysokim poczuciem samotności występują zazwyczaj: niski 
stopień stabilności zachowania oraz trudności z należytym zaspokojeniem podstawo-
wych potrzeb akceptacji, zrozumienia, afi liacji, wyrażania uczuć (tamże), nieśmiałość, 
poczucie niskiej jakości życia. Osoby takie również w większym stopniu podatne są na 
nastroje depresyjne czy zagrożenie uzależnieniami (Rembowski, 1992; Dołęga, 2003; 
Rębisz, Sikora, Smoleń-Rębisz, 2016). Wielu badaczy podkreśla, że doświadczanie 
samotności, zwłaszcza w okresie dzieciństwa i młodości, stanowić może predykator 
poważnych problemów przystosowawczych i osobistych. Młodzi ludzie, którzy czu-
ją się społecznie izolowani lub odrzuceni, częściej doznają trudności i niepowodzeń 
szkolnych, częściej wypadają z systemu edukacyjnego, są zagrożeni uzależnieniami, 
przestępczością, charakteryzują się ryzykownymi zachowaniami w sferze seksualnej 
(Dołęga, 2003, s. 81). Samotność dla przeżywających ją stanowi temat tabu, o którym 
niechętnie mówią, jest źródłem lęku, przeszkodą w osiąganiu szczęścia, a często nawet 
bezpośrednią przyczyną prób samobójczych (Wasilewska-Ostrowska, 2018).

Zadziwiać może jednak fakt, że młodzi ludzie w ogóle odczuwają samotność, 
przecież mają liczne kontakty, wielu z nich jest zaangażowanych w różnorodne formy 
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aktywności. Zastanawiające jest też, jakie czynniki mogą wpływać na to, że niektóre 
osoby częściej i silniej doświadczają tego stanu. Otwarte i nadal bez konkretnej odpo-
wiedzi pozostaje pytanie, jak pomóc młodym ludziom, którzy doświadczają poczucia 
samotności. Na te i inne pytania związane z problematyką samotności próbowano 
uzyskać odpowiedź w niniejszym opracowaniu. 

Wyniki badan własnych

Celem podjętych badań było ukazanie zjawiska samotności w świetle doświadczeń 
młodzieży akademickiej. Pytania zawarte w ankiecie miały głównie charakter otwar-
ty. Ogółem badaniami objęto 84 studentów. Badania przeprowadzono wśród studen-
tów studiów pedagogicznych na jednej z lubelskich uczelni. Osoby badane miały od 
19 do 24 lat. Prawie wszystkie badane osoby to kobiety (94,4%). W grupie badanych 
znalazło się jedynie trzech mężczyzn. 

Badania ankietowe miały na celu poznanie doświadczeń studentów na temat od-
czuwanej przez nich bądź nie samotności. Na pytanie: czy zdarza się, że czujesz się 
samotny zdecydowanie tak wskazało 19 badanych; raczej tak – 31 badanych, co sta-
nowiło ogółem 59,5%. Raczej nie wskazało 28 badanych (33,3%) i 6 respondentów 
(7,2%) – zdecydowanie nie. Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości doświadczania 
samotności. 

Odpowiedzi badanych pokazują, że codziennie doświadcza samotności 10 bada-
nych – 11,9%, raz na kilka dni – 23 badanych (27,4%). Raz na kilka tygodni wskazało 
14 badanych (16,6%), natomiast raz na kilka miesięcy 18 badanych (21,4%). Tylko 
17 badanych (20,3%) doświadcza jej rzadziej. Dwie osoby nie udzieliły odpowiedzi. 
Również badania Bruce’a Roscoe i Granta G. Skomskiego na 1600-osobowej grupie 
młodzieży dowodzą, że jedna piąta badanych ma problem z odczuwaną samotnością 
(Dołęga, 2003, s. 81). 

Badani na pytanie: w jakich sytuacjach odczuwasz samotność wskazywali, że w sy-
tuacji gdy nie mają wokół siebie osób bliskich, nie mają komu powiedzieć o swoich 
odczuciach. Mają za dużo czasu wolnego lub nie mają przy sobie osoby, do której mogą 
zwrócić się w potrzebie, czują się niezrozumiani przez innych, ignorowani. Poniżej za-
mieszczono przykłady tych wypowiedzi: poczucie samotności pojawia się, gdy jestem 
na uczelni, nie znam ludzi, z którymi chodzę na wykłady; gdy czuję się niezauważona, 
ignorowana przez innych i nikt mnie nie zaprasza ze znajomych na wspólne wyjścia; 
gdy mam problem i sobie z nim nie radzę; gdy zawiodę się na ludziach, którym ufałam, 
przypomnę sobie o ludziach, których straciłam, a wypełniali całe moje życie.

Na pytanie: czy doświadczanie samotności jest dla badanych problemem czy ko-
rzyścią 52 badanych (61,9%) odpowiedziało, że jest to wyłącznie problem: czuję, że 
przez to moje życie jest gorsze i nie wykorzystuję go w pełni; nie mam motywacji do 
niczego; odbiera radość z życia, przez nią traci się pewność siebie, często też popada 
się w depresję; więcej korzyści przynosi współpraca i życie w grupie, gdzie można na 
kimś polegać niż bycie samemu. 
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Problemem i korzyścią jednocześnie zadeklarowało 20 badanych (23,8%). Z jed-
nej strony problemem, ponieważ powoduje negatywne stany emocjonalne: smutek, 
przygnębienie, odbiera motywację, sprzyja odczuwaniu pustki. Z drugiej strony 
korzyścią, ponieważ skłania do przemyśleń, refl eksji, motywuje do działań wolun-
tarystycznych, uczy zaradności, pozwala odpocząć i wyciszyć się. Korzyścią, lecz 
w sytuacji chwilowego jej doświadczania, ponieważ pozwala skupić się na własnej 
osobie, na własnym rozwoju, daje możliwość chwili dla siebie. Dla 12 respondentów 
(14,3%) doświadczanie samotności jest wyłącznie korzyścią. Doświadczanie samot-
ności kształtuje człowieka, pozwala docenić to, co się posiada oraz sprzyja refl eksji. 

W pytaniu dotyczącym wizji bycia samotnym 63 badanych (75%) wskazało, że 
byłoby to dla nich przerażające, przede wszystkim ze względu na brak bliskiej osoby, 
rodziny, przyjaciół. Każdy człowiek potrzebuje bliskości i obecności innych. Samot-
ność wyklucza jednostkę ze społeczeństwa, powoduje przygnębienie, smutek, odbiera 
poczucie bycia potrzebnym dla innych. Przykłady wypowiedzi: boję się, że spędzę 
całe życie sama, patrząc na szczęście innych; bardzo nie chcę być w życiu samotna, 
chcę mieć przy sobie tę osobę, która zawsze mi pomoże; zostaje się wtedy samemu ze 
zmartwieniami, nie ma się z kim spędzać czasu i z kim porozmawiać.

Zdaniem 8 badanych (9,5%) wizja bycia samotnym ma charakter obojętny, ponie-
waż bycie samotnym to nie tylko obecność innych, ale i myśli, więc nigdy nie jesteśmy 
samotni; do wszystkiego idzie się przyzwyczaić. Lubię być sama; Ponieważ nie da się 
wiecznie mieć kogoś obok, a nawet jeśli się ma, to czasem bywa to denerwujące.

Dla 13 badanych (15,5%) wizja bycia samotnym ma charakter ambiwalentny: 
przerażająca, ponieważ ma się poczucie, że jest się zdanym wyłącznie na siebie i brak 
jest tej najbliższej osoby, brak wsparcia; budująca, ponieważ staram się wtedy napra-
wić relacje z innymi, polepszyć nasze kontakty; przerażająca, ponieważ nie byłabym 
w stanie normalnie funkcjonować, nie miałabym na to siły i motywacji; budująca, 
ponieważ pomaga mi pomyśleć nad moim życiem, być ze sobą sam na sam, myśleć, 
inspirować się, tworzyć, czasem popłakać w poduszkę, ale wszystko, co dzieje się we 
mnie „sam na sam”, jest piękne. 

Zapytano badanych, czy starają się zapobiegać odczuwaniu samotności. Twier-
dzące stanowisko zajęło 69 badanych (82,1%). Najczęściej przez spotkania ze zna-
jomymi, angażowanie się w działalność społeczną, rozwijanie hobby, kontaktowanie 
się z rodziną. Przez rozmowę z przyjacielem, z Bogiem. Czytając książki, oglądając 
fi lmy czy wychodząc na spotkanie ze znajomymi. Zapewniam sobie bardzo dużo za-
jęć, aby nie mieć czasu na pamięć o samotności. Po ciężkim dniu łatwiej zasnąć, 
zanim zacznę płakać; Słucham muzyki, czytam, gram w gry, oglądam fi lmy, wychodzę 
na spacer, piłkę. 

Nie zapobiega odczuwaniu samotności 9 badanych (10,7%), chcąc ukryć ten fakt 
przed innymi, bądź ze względu na to, że chwilowe bycie samemu jest zwyczajnie 
człowiekowi potrzebne. Wstydzę się, że ktoś powie, że jestem słaba; Jest to coś natu-
ralnego, odpoczywam wtedy wewnętrznie. Stan ten jest częścią równowagi; Rzadko 
samotność gości w moim życiu. Odpowiedzi w tym aspekcie nie udzieliło 6 badanych. 
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Ostatnie pytanie dotyczyło działań, jakie badani podejmują, gdy doświadczają sa-
motności. Respondenci doświadczający samotności codziennie (11,9%) najczęściej 
w tej sytuacji załamują się, ich życie w czasie doświadczania samotności pozbawione 
jest sensu, na myśl przychodzą im wszystkie problemy, które pogłębiają ten stan. Pła-
czą, krzyczą, zamykają się w czterech ścianach. Myślę, najczęściej też płaczę i łapię 
„doła”. Badani, doświadczający samotności raz na kilka tygodni/miesięcy lub rza-
dziej, głównie wymieniali: słuchanie muzyki, czytanie książki, wychodzenie z domu, 
odpoczynek, rozmowę przez telefon ze znajomymi, rodziną, wyjście na spacer, goto-
wanie, szukanie wsparcia u przyjaciela, modlitwę, wyjście na papierosa, zamykanie 
się w sobie. Potwierdzeniem są poniższe wypowiedzi badanych: Żyję dalej, bo czułem 
ją już tyle razy, że stała się dla mnie częścią życia; Odpoczywam, myślę, tworzę, prze-
żywam emocje, sprzątam; Wolontariat bardzo pomaga – kontakt z ludźmi i zwierzęta-
mi. Ale też robię to, co lubię – oglądam, czytam i piszę, a w pisaniu wykorzystuję swoje 
uczucia. Tylko dwóch badanych nie podejmuje żadnych działań. 

Przedstawione badania nie korespondują z badaniami Jowity Śladewskiej (2010) 
nad poczuciem samotności, przeprowadzonymi wśród 80 studentów kierunków mate-
matycznych oraz medycznych Wykazały one, że studenci nie czują się samotni, znają 
osoby, do których mogą zwrócić się w potrzebie, nie muszą liczyć sami na siebie 
i mogą podzielić się problemami z bliską im osobą. 

Podsumowanie

Celem podjętych badań było ukazanie zjawiska samotności w świetle doświadczeń 
młodzieży akademickiej. Analiza uzyskanych wyników ujawniła, że problem samot-
ności dotyka młodzież akademicką, prawie 60% badanych deklaruje, że ją odczuwa. 
Co może wydać się szczególnie niepokojące, to częstotliwość jej odczuwania. Co-
dziennie odczuwa samotność (11,9%), a raz na kilka dni (27,4%). Najczęściej badani 
odczuwają samotność w codziennych sytuacjach, tj. będąc w domu, na uczelni, kiedy 
nie mają z kim porozmawiać, są ignorowani przez innych bądź niezauważani. Ponad 
60% badanych doświadczanie samotności postrzega jako problem, ponieważ wiążą 
ten stan z poczuciem pustki, brakiem chęci do życia, depresją, brakiem motywacji 
i energii. Perspektywa bycia samotnym jest dla 75% badanych przerażająca. Ich zda-
niem życie w samotności jest pozbawione sensu, jest pustką, w trudnych sytuacjach 
człowiek jest zdany tylko na siebie, brakuje mu obecności bliskiej osoby, wsparcia 
i zwykłej porady. W celu zapobiegania samotności badani najczęściej wskazywali 
wykonywanie zwykłych czynności, np. czytanie książek, słuchanie muzyki, ogląda-
nie fi lmów, rozmowę przez telefon z kimś z rodziny lub z przyjacielem, wyjście na 
spacer czy wyjście do ludzi, by nie pozostawać samemu w czterech ścianach. Osoby, 
które doświadczają samotności codziennie (11,9%), najczęściej załamują się, towa-
rzyszą im myśli typu życie nie ma sensu, płaczą, krzyczą, zamykają się w domu.

Opierając się na uzyskanych wynikach, wskazane jest opracowanie adekwatnej 
oferty akademickiego wsparcia studentów przeżywających stan samotności. Koniecz-
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ne jest przygotowanie w naszym kraju programu zapobiegania samotności i opraco-
wanie systemu wsparcia społecznego dla osób jej doświadczających. Tego typu dzia-
łania podejmowane są w innych państwach, m.in.: w Wielkiej Brytanii rozpoczęła 
się w 2015 r. kampania na rzecz profi laktyki samotności, założono Fundację Jo Cox, 
w 2017 r. odbył się festiwal Great Get Together – mający na celu zjednoczenie spo-
łeczności lokalnej i uwrażliwienie jej na problem samotności. Podobne inicjatywy 
prowadzone są w Austrii, a w Niemczech trwają dyskusje nad powołaniem pełnomoc-
nika do walki z samotnością (Wasilewska-Ostrowska, 2018, s. 69). 

Rekomendacje

(1) Należy organizować zajęcia edukacyjne dla młodzieży, spotkania indywidualne 
i grupowe z osobami doświadczającymi samotności. Opracować program z zakresu 
profi laktyki samotności. (2) Skupić się na kształtowaniu odpowiednich strategii spo-
łecznych u jednostek z poczuciem samotności, postaw optymizmu, co może pozwolić 
na nabywanie zachowań ułatwiających wychodzenie ze społecznej izolacji i poczucia 
samotności. (3) Uwrażliwiać specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej na 
zjawisko samotności. Organizować dla młodzieży warsztaty profi laktyczne w zakresie 
samotności i radzenia sobie z nią. Tworzyć grupy wsparcia oraz specjalne strony inter-
netowe, fora, na których młodzi ludzie mogliby uzyskać pomoc od profesjonalistów. 
(4) Należy realizować programy, audycje radiowe, fi lmy edukacyjne związane z tema-
tyką samotności. (5) Podnosić poziom świadomości społecznej w zakresie problema-
tyki samotności oraz skupić się na przygotowywaniu lokalnych strategii profi laktyki 
samotności. 6. Opracować ogólnokrajowe strategie zapobiegania samotności. Powołać 
osoby odpowiedzialne na szczeblu rządowym za opracowanie działań na rzecz walki 
z samotnością (zob. Wasilewska-Ostrowska, 2018; Oleś, 2006; Chałas, 2003). 

W obliczu wyzwań i trudności, z jakimi muszą zmierzyć się współcześnie młodzi 
ludzie, problematyka samotności domaga się pogłębionego opracowania teoretyczne-
go, badań jakościowych, by poznać wielość jej uwarunkowań oraz należy opracować 
konkretne strategie w zakresie profi laktyki, jak i pracy z osobami doświadczającymi 
samotności.
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EXPERIENCING LONELINESS BY YOUNG ADULTS

Abstract

Until recently, loneliness was mainly attributed to older, isolated people. Today, this problem is clearly 
escalating among young people, it is more and more often heard that our civilization gives birth to 
lonely people. The development of new technologies that particularly disturb the functioning of the 
young generation is conducive to this phenomenon. The aim of the research, the results of which are 
presented in this study, was to show the phenomenon of loneliness in the light of the experience of aca-
demic youth. The analysis shows that young people signifi cantly experience loneliness and most often 
associate it with a sense of emptiness, lack of a loved one, or they feel it despite the presence of others.

Keywords: loneliness, young people


