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DEDYKACJE

R y s z a r d  K a ł u ż n y

ZMIENNOŚĆ RÓL SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH 
CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE JAKO 

ZAGROŻENIE TRADYCYJNEJ DOROSŁOŚCI

Słowa kluczowe: role społeczno-zawodowe, zmienność ról, tradycyjna dorosłość, 
współczesny świat, zagrożenia tradycyjnej dorosłości.

Streszczenie: Autor w artykule podejmuje kwestie dotyczące zagrożeń we współczes-
nym świecie dla tradycyjnie pojmowanej dorosłości człowieka. Poddaje krytycznej 
analizie system pracy i jego negatywny wpływ na dobrostan człowieka dorosłego. 
Interpretuje wybrane zagadnienia dotyczące życia człowieka w świecie pełnym moż-
liwości, a zarazem niepewności. Zwraca również uwagę na nietrwałość więzi między-
ludzkich, wskazując przy tym na bariery utrudniające budowanie dojrzałych relacji 
interpersonalnych. W konkluzji stwierdza, że dojrzałość i doświadczenie, jako cechy 
tradycyjnie postrzeganej dorosłości, w dobie współczesnej mogą stanowić przeszkodę 
w otwartości dorosłych na nowe bodźce i alternatywne sposoby myślenia. 

Wprowadzenie

Dorosłość człowieka w literaturze przedmiotu traktuje się jako tę część (etap) 
cyklu jego życia, która następuje po zakończeniu procesu wzrastania i biologicz-
nego dojrzewania organizmu do pełnienia wszystkich istotnych funkcji życiowych 
(Tyszkowa 1987, s. 67). Jeśli za kryterium analizowania dorosłości człowieka 
przyjmiemy przedziały wiekowe, to możemy wyodrębnić: wczesną dorosłość (od 
20–23 do 35–40 r.ż); wiek średni, nazywany też średnim wiekiem dojrzałym lub 
średnią dorosłością (od 35–40 do 55–60 r.ż.) oraz późną dorosłość (55–60 r.ż. 
i więcej) (Harwas-Napierała, Trempała 2005). Jeśli zaś dorosłość człowieka po-
strzegamy przez pryzmat pełnionych ról społeczno-zawodowych, to możemy 
zgodzić się, że człowiek staje się dorosłym wówczas, gdy jest podmiotem dzia-
łalności, gdy przejmuje odpowiedzialność za siebie i swoje czyny, sam decyduje 
o swoich planach życiowych i potrafi przezwyciężać trudności związane z ich rea-
lizacją. Czy tak postrzegany tradycyjny obraz dorosłości przystaje do współczesnej 
rzeczywistości? Czy w ponowoczesnym świecie kryteria określania dorosłości 
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są nader jednoznaczne i obiektywne, czy raczej niejasne, nieprzejrzyste, subiek-
tywne? Zdaje się, na co zwraca uwagę Elżbieta Dubas, że dorosłość w ponowo-
czesnym świecie została w znacznej mierze zgubiona, pozbawiono ją autorytetu 
i prawa odpowiedzialności za innych (2001). 

W tradycyjnej dorosłości człowiek stawał się dorosłym, gdy dorastał do wy-
magań, jakie stawiało przed nim społeczeństwo (Dubas 2001). W świecie współ-
czesnym dorosłość stała się wymiarem płynnym w takim stopniu jak rzeczywi-
stość, która ją kreuje – poddając życie człowieka codziennej próbie powszechnej 
przemijalności (Bauman 2007). Natomiast niezmienność (trwałość), która jest 
sprzymierzeńcem tradycyjnie pojmowanej dorosłości wyznaczanej przez normy 
i wartości oraz przez przypisane role społeczno-zawodowe, przechodzi do historii. 
Człowiek współczesny jest człowiekiem wolnym (bynajmniej w krajach o ugrun-
towanym ustroju demokratycznym), ale bezustannie poddawany jest manipulacji 
przez wszechobecną reklamę, politykę, ekonomię z wykorzystaniem nowoczes-
nych mediów i metod wpływu społecznego. Dla przeciętnego człowieka świat 
współczesny jawi się jako bezmiar pokus i nieograniczonych, aczkolwiek zawo-
alowanych możliwości, które czynią go bezsilnym, zagubionym i osamotnionym 
w poszukiwaniu niekoniecznie tego, co trwałe i wartościowe, ale tego, co modne, 
kultowe, błyszczące, nietrwałe i przemijające. Świat współczesny, żeby być w zgo-
dzie z obowiązującymi modowymi trendami życia człowieka proponuje liczne 
modele dorosłości. Dorosłości zmiennej w swym wymiarze, dostosowującej się do 
dynamicznych przeobrażeń rzeczywistości społecznej. Dorosłości na miarę współ-
czesnych czasów, a zatem zmuszającej osoby, które pragną utrzymać się w nur-
cie postępu cywilizacyjnego, w nurcie mody, do dokonywania ciągłych wyborów 
między trwałością a nowością, między tym, co posiadają, a tym, co posiadają inni.

„Modowość” w świecie płynnej nowoczesności jest zjawiskiem nadzwyczaj 
pożądanym, zaś niewłaściwie postrzegane jest przyzwyczajanie (przywiązywa-
nie) się do tego, co w danej chwili jest użyteczne, do tego, co może być źródłem 
doświadczenia. Wskazane również jest odrzucanie krępującego dziedzictwa prze-
szłości, przywdziewanie przejściowej tożsamości, którą można szybko zmienić 
– im szybciej, tym lepiej. To nie trwałość, namysł, dokładność, a pośpiech jest 
najbardziej wyrazistą cechę współczesnego społeczeństwa, choć jego skutki, jak 
postrzega Thomas Hylland Eriksen, są zatrważające (Eriksen 2003). 

W podjętych rozważaniach podejmuję próbę odczytania i interpretacji trzech 
spośród wielu zjawisk przyczyniających się do nowego definiowania dorosłości.

Praca i jej znaczenie dla człowieka

Spośród wielu powinności podejmowanych przez człowieka we współczes-
nym świecie na szczególną uwagę zasługuje niewątpliwie praca. Jednak praca 
jako działalność, wbrew głoszonym rozmaitym deklaracjom, nie stanowi dla 
współczesnego człowieka nadrzędnej autotelicznej wartości. Większość osób pra-
cujących traktuje owe zajęcie jako powinność związaną z potrzebą zdobywania 
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środków niezbędnych do zagwarantowania godziwego życia (Boguszewski 2013;  
Kałużny, Kałużny 2014). Zatem praca jest cenioną wartością wówczas, kiedy nie 
jest zdeterminowana tylko potrzebami związanymi z istnieniem człowieka, ale 
łączy się z możliwością jego szeroko pojętego rozwoju. Takie wartościowanie 
pracy nie powinno wzbudzać zdziwienia, bowiem życie człowieka nie jest przecież 
celem samego istnienia, lecz okazją do korzystania z różnorodnych dóbr doczes-
nych. Stąd praca, która zapewnia człowiekowi tylko istnienie i to na minimalnym 
poziomie egzystencji może być jedynie porównywana do pracy niewolnika. Tego 
rodzaju praca nie dostarcza bowiem środków na realizację pragnień przekracza-
jących owe minimum stanowiące podstawę jego egzystencji. By zaś stanowiła 
wartość wysoko cenioną, to oprócz zadowolenia z jej wykonywania winna być 
źródłem środków przewyższających zaspokojenie potrzeb minimalnych. Według 
poglądów Bożeny i Janusza Sztumskich do pełnej rehabilitacji pracy – zwłaszcza 
fizycznej – dojdzie dopiero wówczas, gdy człowiek będzie pracował nie tylko po to, 
aby istnieć, ani też istnieć tylko dlatego, żeby pracować, ale gdy w pracy znajdzie 
pełne spełnienie swojej istoty ludzkiej (Sztumska, Sztumski 2002, s. 72).

Znikome jednak są nadzieje na zmiany w tym kierunku, biorąc pod uwagę 
fakt, że w dobie współczesnej, w dobie dynamicznego rozwoju myśli naukowo-
-technicznej, elektroniki oraz wszechobecnej komputeryzacji i automatyzacji pra-
ca człowieka nabiera nowych wymiarów i nowego znaczenia. W wyniku owych 
przeobrażeń maleje w coraz wyższym stopniu zapotrzebowanie na pracę ludzką, 
o czym świadczy utrzymujące się od wielu lat bezrobocie będące jednym z waż-
niejszych wyzwań społecznych w krajach wysoko rozwiniętych1. Praca staje się 
coraz bardziej deficytowym dobrem, tym bardziej praca będąca źródłem dochodów 
gwarantujących życie pracującej osobie na godziwym poziomie. Zaś utrata pracy, 
nie z winy pracownika – na co wskazuje Janusz Czapiński, powołując się także 
na wyniki badań innych autorów – powoduje wzrost lęku, a nade wszystko przy-
czynia się do potęgowania natężenia stresu i obniżania dobrostanu psychicznego 
(por. Bee 2004; Czapiński 2012). Przedłużający się okres pozostawania bez pracy, 
podejmowane kolejne próby bezowocnych poszukiwań prowadzą do narastania 
stopnia bezradności. Tym bardziej, jeśli osoby te słyszą, że skoro nie mogą zna-
leźć pracy, to najwidoczniej nie mają odpowiedniego doświadczenia, nie potrafią 
w sposób przekonujący napisać CV, nie potrafią być najlepszymi w gronie licznych 
kandydatów albo nie starają się wystarczająco mocno, a może tylko udają, że praca 
jest dla nich ważna. Słuchając bowiem takich i podobnych argumentów, zaczynają 
w to wierzyć i zachowują się tak, jakby w tym właśnie tkwiła istota problemu, 
a nie w systemie zatrudnienia i warunków pracy (Bauman 2006). 

1   W Polsce, wg danych GUS, w marcu stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 10%   
(stat.gov.pl, otwarty 12.05.2016). W innych krajach europejskich, najniższe bezrobocie było 
w Niemczech (4,2%) i Czechach (6,1%), najwyższe zaś 21% w Hiszpanii i 24,4% w Grecji (pl.
tradingeconomies.com, otwarty 12.05.2016).
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Wysoki poziom bezrobocia powoduje, że na rynku pracy dominuje podaż 
siły roboczej nad popytem, co kumuluje rezerwy ludzi poszukujących pracy, a to 
z kolei wpływa niekorzystnie na sytuację pracujących. Pracodawcy mają bowiem 
znaczną swobodę w doborze pracowników, natomiast pracownicy dość ograni-
czony wybór pracodawcy. Taką sytuację wykorzystują pracodawcy, dyktując 
warunki pracy i płacy. Nowym hasłem menedżerów zatrudnienia jest elastycz-
ność pracy. W zgodzie z tym hasłem pracodawcy preferują w zatrudnieniu osoby 
o tożsamości rozproszonej i o zdolnościach adaptacyjnych. Bowiem pracownicy 
o takich cechach ujawniają wysoki stopień dyspozycyjności, łatwo przystosowu-
ją się do nowych warunków pracy, posiadają znikomą zdolność do krytycyzmu 
ze względu na brak wyraźnych przekonań moralnych (por. Harwas-Napierała 
2012). Idealny pracownik na współczesne czasy to taki, którego z przeszłością 
nie łączą żadne więzy, zobowiązania i przeżycia emocjonalne. To osoba o natu-
rze jak plastelina, z której wszystko można ulepić, a w razie zmiany koncepcji 
można przemodelować. Osoba gotowa podjąć się każdego powierzonego jej za-
dania oraz skłonna do zrewidowania i przeorientowania własnych doświadczeń 
i upodobań. 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wzrost elastyczności, efektywności 
w pracy powoduje utratę wydolności człowieka w innych sferach jego życia. Mo-
żemy zakładać, że zdolności człowieka są duże i zapewne nie w pełnym zakresie 
wykorzystane, ale czy są niewyczerpywalne? Jest coraz więcej dowodów na to, 
że człowiek jest istotą o ogromnym potencjale, ale jednak wyczerpywalnym. Bo 
czymże jest wypalenie zawodowe, które staje się coraz powszechniejszą chorobą 
cywilizacyjną XXI wieku (zob. Sęk 2009; Chirkowska-Smolak 2009)? Co ozna-
cza wzrost liczby przypadków depresji ludzi w wieku aktywności zawodowej, 
legitymujących się potencjałem wiedzy, wykształconych i kompetentnych (Jarosz 
2013; Święchowicz 2014)? Jak wytłumaczyć załamania ludzi sukcesu? Nietypo-
wy i w praktyce nienormowany czas pracy powoduje przemęczenie oraz stres, 
a te z kolei przyczyniają się do zakłóceń w relacjach między małżonkami, a także 
między rodzicami i dziećmi, zaś w konsekwencji prowadzą do rozpadu więzi ro-
dzinnych. Biorąc pod uwagę przedłożone realia rynku pracy, to nie pracownik a ry-
nek pracy w dużym stopniu kształtuje warunki życia pracownika i jego rodziny. 
Można stwierdzić, że jakość życia człowieka nigdy w historii nie była uzależniona 
tak bardzo, jak współcześnie od jakości warunków pracy i samej pracy. Z kolei 
zaś praca stała, dobrze płatna, bogata w gratyfikujące doświadczenia, praca jako 
spełnienie, jako sens życia, praca jako rdzeń życia i oś wszystkiego, co się w ży-
ciu liczy, jako źródło dumy, poczucia własnej wartości, zaszczytów i uznania 
– praca jako powołanie staje się przywilejem nielicznych. Tego typu praca nie 
stanowi dzisiaj szeroko dostępnej opcji. Czymś bardziej typowym – zgodnym 
z duchem lansowanego hasła „elastyczność” – stała się praca dorywcza, praca 
w niepełnym wymiarze godzin czy praca na czas określony. Często łączy się 
ona z innymi zajęciami i nie daje jakiejkolwiek gwarancji ciągłości, pewności 
zatrudnienia (Bauman 2006a). 
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Życie w świecie pełnym możliwości, a zarazem niepewności

Świat współczesny, w którym żyjemy jest światem niewyczerpanych możli-
wości, a każda z nich wydaje się bardziej atrakcyjna, bardziej kusząca od poprzed-
niej. Ale, jak zauważają Zbyszko Melosik i Tomasz Szkudlarek, życie w świecie 
pozornie nieskończonych możliwości (w świecie, w którym wielość możliwości 
nie daje człowiekowi nadziei na wypróbowanie ich wszystkich) zapewnia słod-
kie poczucie swobody stania się kimkolwiek (Melosik, Szkudlarek 1998, s. 89). 
Ponadto życie człowieka skazanego na wybór zawsze ma dobre i złe strony, tym 
bardziej złe, jeśli wybór jest bardzo szeroki, a liczba możliwości wyboru jest nie-
ograniczona. Dyskomfort w tym wypadku wynika z nadmiaru możliwości, a nie 
z ich braku. Wielość możliwości zdobywania wykształcenia z jednoczesnymi 
trudnościami w podejmowaniu pracy zgodnej z kierunkiem owego kształcenia 
to kolejne czynniki, które wg Barbary Harwas-Napierały zagrażają budowaniu 
poczucia stabilnej tożsamości i utrudniają podejmowanie zadań dorosłego życia 
(2012). Żyjemy w czasach swoistego dualizmu praw obywatelskich, gdyż w sensie 
formalnym powszechność praw w państwie demokratycznym dotyczy wszystkich 
obywateli w równym stopniu (np. prawo do pracy, prawo do nauki), ale już mniej 
powszechna i niestety różnicująca jest zdolność ich dysponentów do skutecznego 
korzystania z owych praw. Postawioną tezę potwierdzają słowa Zygmunta Bau-
mana Pogoń za szczęściem jest uniwersalnym prawem człowieka, a prawo dżungli 
najlepszym środkiem wprowadzania go w życie (2012).

Gwałtowne i intensywne zmiany powodują niestabilność środowisk, w któ-
rych człowiek dorasta i rozwija się. Ich rezultatem jest nietrwałość oferowanych 
ról społecznych, powierzchowność i chwiejność wzorców ich pełnienia, sztucznie 
motywowana potrzeba, a nieraz konieczność podejmowania coraz to nowych wy-
zwań. Jak zauważa Anthony Giddens sedno sprawy polega na tym, że te zmiany 
wykraczają poza wszelkie oczekiwania człowieka i wymykają się jego kontroli 
(Giddens 2007, s. 40). Niepewność, brak gruntu pod nogami, poczucie bezsilno-
ści, nietrwałości zajmowanej pozycji, przysługujących praw i pozostających do 
dyspozycji środków; utrzymywanie niepewności związanej z brakiem stabilno-
ści i z możliwością utraty wszystkiego, co do tej pory się osiągnęło; zagrożenia 
bezpieczeństwa zarówno własnego (osobistego), jak i bezpieczeństwa najbliższej 
rodziny, to najpowszechniejsze i najdotkliwiej odczuwane cechy współczesne-
go życia. To zjawiska, które budzą coraz większy niepokój, przede wszystkim 
w krajach o wysokim poziomie rozwoju, a zatem najzamożniejszych, ponieważ 
są zjawiskiem nowym dla żyjących tam ludzi (zob. Bauman 2006).

Źródła utrzymania, a zwłaszcza najpowszechniejsze z nich, jakim jest stała pra-
ca, z roku na rok stają się coraz bardziej wątpliwe i coraz mniej godne zaufania. 
Wielu ludzi, słuchając sprzecznych opinii ekspertów, w dodatku rozglądając się wo-
kół i rozmyślając nad losem swoich najbliższych, podejrzewa słusznie, że – mimo 
buńczucznych min i obietnic polityków, bezrobocie przybrało charakter strukturalny. 
Na każde miejsce pracy przypada od kilku do kilkunastu chętnych, dlatego tylko 
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„szczęściarze” mogą liczyć na zatrudnienie. Zaś postęp technologiczny zapowiada 
raczej spadek, a nie wzrost liczby miejsc pracy (Bauman 2006). Żyjemy bowiem 
w takich czasach, w których potrzeba relatywnie coraz mniej pracowników do wy-
tworzenia dóbr zaspokajających pragnienia całej ludzkości. Ponadto należy pamię-
tać, że pomimo wzrastającej liczby ludności nie wszystkie pragnienia i nie wszyst-
kich potrzeby są zaspokajane – najczęściej tylko te, które opłaca się zaspokajać. Zaś 
za zmiany w sferze pracy (głównie w krajach wysoko rozwiniętych) odpowiada 
nie tylko rozwój technologii – ale także obniżanie kosztów poprzez przenoszenie 
produkcji czy niektórych usług np. do krajów rozwijających się2. 

Na tym współczesnym – „elastycznym” rynku pracy można wyodrębnić dwie 
kategorie pracowników. Pierwsza, mniej liczna, do której można zaliczyć grupę 
specjalistów o pełnym wymiarze czasu pracy, o znacznie wyższej pensji niż śred-
nia uposażenia, o pewnym statusie pracy, o zagwarantowanym pakiecie socjalnym, 
oczywiście w zamian za pełną dyspozycyjność. Drugą liczniejszą grupę stanowią, 
jak to określa Zofia Ratajczak, pracownicy „peryferyjni”, którzy wykonują pra-
cę na niepewnych warunkach, bez perspektyw awansu i rozwoju zawodowego 
(Ratajczak 2007). Z racji tego, że nie oczekuje się od nich ani specjalnych, ani 
trudnych do opanowania umiejętności mogą się oni przemieszczać lub ich można 
przemieszczać z jednego miejsca pracy do innej z tą samą stawką uposażenia lub 
niższą. Ponadto ze względu na wykonywanie przez tę kategorię pracowników 
czynności rutynowych można ich szczególnie łatwo zwolnić i zastąpić w każdym 
momencie kimś innym, bez żadnych dodatkowych kosztów dla firmy.

Nie trzeba zbyt wiele, by wyobrazić sobie, jak nieprzewidywalne i niepewne 
stało się życie ludzi w obecnej rzeczywistości. Z psychologicznego punktu wi-
dzenia los niepewności dotyczy nas wszystkich, choć na razie tylko pośrednio. 
Bowiem w świecie strukturalnego bezrobocia nikt nie może czuć się naprawdę 
bezpieczny. Bezpieczna posada wydaje się już dzisiaj tylko nostalgicznym wspo-
mnieniem. Niewiele jest także umiejętności i doświadczeń, które raz nabyte i do-
skonalone gwarantowałyby otrzymanie pracy, a następnie jej utrzymanie. Nikt nie 
może racjonalnie zakładać, że nie padnie ofiarą kolejnej tury redukcji zatrudnienia 
lub reorganizacji pracy, nieobliczalnych wahań rynkowego popytu albo kapryśnej, 
aczkolwiek nieuniknionej i niepohamowanej presji konkurencyjności, jakimi są 
„wydajność” i „efektywność”. Najnowszym sloganem obowiązującym na rynku 
pracy, o czym już wspominano jest elastyczność i dyspozycyjność. Zaś jej mottem 
przewodnim jest praca bez gwarancji socjalnych, trwałych zobowiązań i prawa do 
przyszłych świadczeń, praca bez stałego miejsca i czasu jej wykonywania. Oferty 
tego rodzaju pracy najczęściej sprowadzają się do umów na czas określony lub 

2  W 2014 r. średni godzinowy koszt pracy w UE (28 państw) szacowany był na 24,60 euro, zaś 
w strefie euro na 29,20 euro. Występowały jednak znaczące różnice pomiędzy państwami człon-
kowskimi UE, w których wysokość godzinowych kosztów pracy wynosiła od 3,80 euro (Bułgaria) 
do 40,30 euro (Dania) (ec.europa.eu/eurostat/statistics, otwarty 12.05.2016). W 2013 r. najwyższą 
płacę minimalną odnotowano w Luksemburgu – 1631 euro, najniższą zaś w Rumunii – 152 euro 
(www.bankier.pl/wiadomosc/Zarobki, otwarty 12.05.2016). 
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umów-zleceń po kosztach minimalnych. W tej sytuacji nikt, jak zauważa Zygmunt 
Bauman, nie może czuć się naprawdę niezastąpiony – ani ci, których zwolniono, 
ani ci, których praca polega na przyjmowaniu i zwalnianiu innych (Bauman 2006). 

Więzi międzyludzkie w ponowoczesnym świecie

W świecie, w którym przyszłość jawi się jako mglisty i niewyraźny horyzont, 
a przy tym pełny zagrożeń i niebezpieczeństw, wytyczanie odległych celów życio-
wych, rezygnowanie z osobistych korzyści dla wzmocnienia grupy i poświęcanie 
teraźniejszości w imię przyszłych rozkoszy nie wydają się atrakcyjną ani rozsądną 
ofertą. Szansa, której nie wykorzysta się tu i teraz jest szansą straconą, zatem jej 
zaprzepaszczenie jest niewybaczalne i nie daje się łatwo usprawiedliwić ani uza-
sadnić. Słowo „teraz” jest kluczem do strategii życiowej, bez względu na to, czego 
ono dotyczy i co miałoby z niego wynikać (Bauman 2006, s. 252).

W ten oto sposób polityka świadomego siania niepewności, którą prowadzą 
operatorzy rynków pracy okazuje się znajdować wsparcie i wzmocnienie w polity-
ce życia – przyjętej dobrowolnie lub z konieczności. Obie strategie przynoszą ten 
sam skutek, którym jest słabnięcie i uwiąd, rozpad i rozbicie więzi międzyludzkich, 
wspólnot i związków partnerskich, bowiem relacje międzyludzkie, w tym życie ro-
dzinne uległy tayloryzacji. Zobowiązania „do grobowej deski” zmieniają się w umo-
wy „na czas określony” wyznaczane poczuciem satysfakcji, umowy, które z definicji 
i z pragmatycznych względów mają charakter przejściowy. Nowoczesna przyjaźń 
polega na utrzymywaniu relacji z inną osobą po coś – co owa przyjaźń  daje, a nie 
z jakichkolwiek innych powodów (Giddens 2007). Innymi słowy, więzi oraz związki 
międzyludzkie postrzega się i traktuje nie jako zadanie do wykonania, ale jako towar 
konsumpcyjny podlegający tym samym kryterium oceny, jakie stosuje się wobec 
wszelkich innych towarów. Na rynku konsumenckim pozornie trwałe produkty ofe-
ruje się zwykle klientom na „okres próbny”, obiecując wymianę lub zwrot kosztów 
w przypadku braku pełnej satysfakcji. Zakładając, że traktujemy w ten sam sposób 
naszego przyjaciela, tudzież partnera życiowego, wówczas „dbałość o dobro związ-
ku” przestaje być naszą wspólną sprawą. Wyrzekamy się wtedy myśli o trwaniu 
w związku na dobre i na złe, w bogactwie i ubóstwie, w zdrowiu i chorobie, wspie-
raniu się w dobrych i złych chwilach, rezygnacji – gdy to konieczne – z osobistych 
korzyści, zawieraniu kompromisów i poświęcaniu się w imię przetrwania związku. 
W miejsce tego wszystkiego pojawia się chęć czerpania satysfakcji z produktu go-
towego do spożycia, a jeśli osiągnięta przyjemność nie sprosta obietnicy i oczeki-
waniom albo jeśli odświeżające poczucie nowości zniknie wraz z przyjemnością, 
będzie można zerwać więzi przyjaźni lub wnieść pozew rozwodowy. Nie ma po-
wodu, by trzymać się kurczowo gorszego i przestarzałego „produktu”, skoro można 
poszukać jego „nowszą, ulepszoną” wersję (Bauman 2006).

Więzi międzyludzkie, podobnie jak inne towary konsumpcyjne, nie są czymś, 
co wypracowuje się żmudnym wysiłkiem obu stron, niekiedy z poświęceniem, lecz 
czymś, co ma dawać natychmiastową satysfakcję w momencie nabycia. Są czymś, 
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czego można się pozbyć w przypadku rozczarowania, czymś, z czego korzysta się 
tak długo, jak długo jest miło i przyjemnie. Nie ma powodu, aby „narażać się na 
koszty”, dokładać wciąż nowych starań ani tym bardziej zmagać się z kłopotami 
i niepokojem, by powstrzymywać lub ratować związek. Dzieje się tak między 
innymi, gdyż świat współczesny staje się miejscem ludzi niedojrzałych, którzy 
unikają trudności i starają się wszystkie problemy upraszczać i wygładzać. Winą 
zaś za przyczyny naszej coraz powszechniejszej niedojrzałości obarcza się postęp 
technologiczny, za którym nie nadąża rozwój moralny człowieka (szerzej: Cata-
lucci 2006). 

Budowaniu więzi międzyludzkich nie sprzyja również coraz powszechniejsza 
rywalizacja na każdym etapie rozwoju człowieka, dążenie do absolutnej „pierw-
szoplanowości” za wszelką cenę, do wydobycia się z anonimowości, do bycia 
znanym i popularnym. Nie sprzyja także zbyt szerokie i niewłaściwie rozumienie 
wolności (bez odpowiedzialności za siebie i innych), liczy się cel jednostki, a nie 
grupy, cel jako skutek z pominięciem drogi jego osiągania. Ludzie coraz częściej 
skupiają się na korzyściach i przyjemnościach płynących z życia, nie zwracają 
natomiast właściwej uwagi na środki, które im te korzyści i przyjemności zapew-
niają. Przy tej okazji nie tolerują też nikogo, kto staje na przeszkodzie realizacji 
ich pragnień. Utrudnieniem do nawiązywania dojrzałych relacji interpersonalnych 
jest niewątpliwie kult nieograniczonej autonomii (niezależności) bez uwzględnia-
nia wartości etycznych. Mamy do czynienia z widoczną rozdzielnością między 
moralnością a skutecznością, ważne że cel jest moralny, natomiast środki, które 
do niego prowadzą już nie muszą spełniać takich kryteriów. 

Podsumowanie

W społeczeństwach tradycyjnych dorosłość, dojrzałość kojarzono z wysokim 
statusem. Pozycję i poważanie społeczne osiągało się w wieku dojrzałym, posiadając 
własne dzieci i mając znaczące sukcesy w pracy zawodowej. W dobie współczesnej 
liczy się wyłącznie teraźniejszość, ważne jest dziś. Zatem dojrzałość, doświadcze-
nie będące zapleczem mądrości człowieka mogą być postrzegane jako utrudnianie 
otwartości dorosłych na nowe bodźce i alternatywne sposoby myślenia. 

Dorosłość tradycyjna to umiejętność podejmowania decyzji i gotowość do ich 
uzasadnienia, umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy i do-
świadczeń, ale także zdolność do zaangażowania własnego potencjału życiowego 
dla tworzenia dobra własnego i ogólnego. Dorosłość współczesna to przede wszyst-
kim umiejętność ciągłego przystosowywania się do dynamicznie zmieniających się 
warunków życia i pracy lub życia z dnia na dzień. Życie z dnia na dzień to typowe 
podejście do życia, jakie wykształca się w warunkach silnego oddziaływania czynni-
ków, nad którymi jednostki w swoim poczuciu prawie lub wcale nie panują (Giddens 
2007, s. 237). Natomiast permanentne dostosowywanie się do sytuacji bez aktywne-
go udziału w jej tworzeniu nie sprzyja rozwojowi człowieka, a raczej czyni go istotą 
odtwórczą, skłonną do życia wg scenariusza napisanego przez innych.
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Podsumowując niniejsze rozważania, trudno nie zgodzić się z pełną troski my-
ślą Tomasa Hylalanda Eriksena, że Kultura, w której dojrzałość i starzenie się nie 
stanowią wartości, nie wie, skąd pochodzi i dlatego nie może mieć pojęcia, dokąd 
zmierza (Eriksen 2003, s. 191).
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Variability of socio-professional roles in the contemporary world  
as a threat to traditional adulthood

Key words: socio-professional roles, variability of roles, traditional adulthood, con-
temporary world, threats to traditional adulthood.

Summary: In this article, the author explores the problem of threats of the modern 
world to the traditionally understood adulthood. He critically analyses employment 
system and its negative impact on welfare of adults. Additionally, he interprets se-
lected issues concerning human life in the world full of possibilities and uncertainty 
at the same time. Attention is drawn to the variability of relationships, indicating 
barriers to building mature interpersonal relationships. To conclude, there is an 
acknowledgement that the maturity and experience, as features of the traditionally 
perceived adulthood, could currently hinder the openness of adults to new stimuli 
and alternative ways of thinking.
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