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POTRZEBA  SENSU  żYCIA   
CZYNNIKIEM  SPAJAJąCYM  POKOLENIA

Wstęp

Rozważania nad sensem życia towarzyszą człowiekowi od zarania dzie-
jów. Pytania o sens życia, poszukiwanie sensu w wydarzeniach, które nas do-
tyczą czy wręcz dotykają, a wreszcie podejmowanie świadomego trudu nada-
wania swojemu życiu sensu, to różne wymiary aktywności człowieka w tym 
właśnie zakresie. Rozważania te stanowią „…niezmiennie aktualny problem 
zarówno w wymiarze społecznym, jak i indywidualnym. Pytania o sens życia 
leżą w ludzkiej naturze i są emanacją potrzeb, które cechują każdego człowie-
ka. Znalezienie sensu życia stanowi warunek normalnego funkcjonowania. Ma 
on kontekst społeczno-kulturowy i jest uwarunkowany wieloma czynnikami. 
W każdym okresie historycznym ludzkość stawiała sobie pytania o sens ży-
cia. Dzieje się tak zwłaszcza w okresach radykalnych przemian społecznych, 
politycznych w warunkach dokonywania się gwałtownych zmian w hierarchii 
wartości” (Meissner-Łozińska, 2011, s. 70).

Pojęcie sens jest definiowane przez różne nauki – nie wchodząc w szcze-
gółowe analizy – słowo to oznacza: znaczenie czegoś, logiczność, trafność, 
treść, wymowę czegoś. Pierwotnie „sens życia” należał do zakresu pojęć filo-
zoficznych, ale współcześnie inne dziedziny, takie jak psychologia, socjologia, 
pedagogika również się nim posługują. Psychologiczne i socjologiczne pyta-
nia o sens życia ludzkiego sformułowane zostały w sposób wyraźny dopiero 
współcześnie w XX wieku (tamże, s. 72).

Potrzeba i poczucie sensu życia

W ujęciu potocznym, gdy mówimy  „moje życie nie ma sensu” albo „on 
znalazł w tym sens swojego życia”, zazwyczaj rozumiemy się wzajemnie, na-
wet jeśli nie potrafimy podać definicji sensu życia. Gdy ktoś mówi, że miłość 
nadaje sens jego życiu, oznacza to coś więcej niż samo przeżywanie miłości. 

Sens życia może wiązać się z:
• Pełnieniem określonych ról społecznych – szczególnie matki, ojca, babci, 

dziadka. 
• Wykonywaniem danego zawodu. Każdy zawód może być sensotwórczy.
• Sens życia może być odnaleziony w działalności społecznej, politycznej, 

sztuce, religii, ideach.
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Każda z tych działalności jest jednak jakoś ograniczona w czasie. Jeśli 
nadamy jej zbyt dużą rangę, może nas uprzedmiotowić  (np. tracimy sens ży-
cia, bo dzieci stały się dorosłe i już nas nie potrzebują, bo wyborcy nas nie 
wybrali, przeszliśmy na emeryturę). Oznacza to, że „sens życia powinien być 
nie tylko nadrzędną ideą, obsesją spełniania się w roli, ale przede wszystkim 
koncepcją życia powstałą jako wynik przemyślenia tego, czym jest dla nas 
życie, czym jest świat i człowiek w nim, i tego, co jest w naszym życiu na-
prawdę ważne” (Obuchowski, 2000, s. 249). Sens życia jest rozumieniem sie-
bie w świecie. Konieczność utworzenia własnego sensu życia to koszt bycia 
człowiekiem-podmiotem. Warto go ponieść, bowiem „ludzie upodmiotowieni 
mają szanse rozwoju, i to aż do końca swojego życia, a w warunkach trudnych, 
gdy już nikt nie może im pomóc, są w stanie znaleźć pomoc w sobie. Nie są też 
nigdy całkowicie sami. Są mądrzy, gdyż żyjąc w burzliwie zmieniającym się 
świecie, są zdolni do zachowania w nim siebie” (tamże, s. 253). Można więc 
pokusić się o stwierdzenie, że poczucie sensu życia jest jednym z warunków 
naszego trwania i przetrwania, w tym różnych niesprzyjających okoliczności 
– choroby, inwalidztwa, ograniczeń związanych z wypadkami, starością. Nie 
ma granic wiekowych dla podjęcia przez człowieka działań, które mogą nadać 
jego życiu sens bądź też wypełnić go sensem od nowa, gdy poprzednie „sensy” 
się  wyczerpały. 

Wielu badaczy podejmowało tematykę sensu życia. Socjologia podejmu-
jąc tę problematykę, bierze pod uwagę uwarunkowania społeczne. „W odnaj-
dywaniu sensu życia biorą  udział różne grupy społeczne, od rodziny poczyna-
jąc a na narodzie kończąc. (…) Warunki społeczne mogą zatem modyfikować 
zarówno potrzebę sensu życia, jak i sposoby jego zaspokajania. (…) sens życia 
nie jest tylko kwestią indywidualnych wyborów, lecz zależy również od rze-
czywistości społecznej, w której człowiek żyje” (Meissner-Łozińska, 2011, 
s. 73). 

Na gruncie psychologii pierwszym, który wskazywał na związek sensu 
życia ze stylem życia i zdrowiem psychicznym jednostki był Alfred Adler 
w książce pt. Sens życia. Rozróżniał on dążenie do mocy od dążenia do dosko-
nałości. To pierwsze różni się od drugiego tym, że „…ogranicza możliwości 
jednostki, skłania do kierowania działań przeciwko innym ludziom i w efekcie 
przeciwko własnym interesom. Nastawienie na egoistyczne działania siłowe 
pozbawia życie sensu, gdyż (…) nie realizuje osoby. Natomiast takie dosko-
nalenie się, które bierze pod uwagę interesy wszystkich ludzi, zapewnia po-
czucie wspólnoty, sprawia, że osoba może odczuwać satysfakcję ze swoich 
dokonań, realizuje pozytywne potencjały psychiczne i w efekcie rozwija się” 
(Obuchowski, 2000, s. 257–258).  

Przyjmujemy ten pogląd jako wykładnię naszych dalszych dociekań nad 
znaczeniem więzi międzypokoleniowych dla rozwijania potrzeby sensu życia 
oraz odczuwania poczucia sensu życia. W rozważaniach nad sensem życia roz-
patruje się zazwyczaj właśnie te dwa pojęcia:
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• potrzeba sensu życia, 
• poczucie sensu życia. 

Potrzebę sensu życia  Kazimierz Obuchowski zalicza do powszechnych 
potrzeb człowieka, obok potrzeb poznawczych i kontaktu emocjonalnego oraz 
potrzeb fizjologicznych. „Potrzeba sensu życia jest niezbędnym warunkiem 
prawidłowego funkcjonowania osobowości, zapewnia dobre samopoczucie 
psychiczne, stanowi bodziec do podejmowania różnych form działalności, 
gwarantuje normalne życie człowieka” (Obuchowski, 1995, s. 74). Poczucie 
sensu życia można określić jako stan subiektywnego odczuwania satysfakcji 
z działań i dokonań bieżących, ale przede wszystkim z życia jako całości. Stan 
ten przejawia się w przeżywaniu pozytywnych emocji  i jest  dla jednostki po-
twierdzeniem  słuszności przyjętego systemu wartości. Doświadczanie sensu 
życia wiąże się z wiedzą umożliwiającą nam dobór wartości, z ich wyborem 
(im ważniejsze z punktu widzenia egzystencji danego człowieka, tym poziom 
poczucia sensu życia jest wyższy) i wreszcie ze stopniem zaangażowania 
w wybrane wartości.

Jaki jest zatem związek potrzeby sensu życia z poczuciem sensu życia? 
Badania empiryczne i rozważania teoretyczne wykazały, że między tymi 
zmiennymi nie zachodzą proste zależności. Czynnikiem łączącym te dwa sta-
ny są wartości. Chcąc realizować potrzebę sensu życia, człowiek kieruje się 
określonymi wartościami, ich realizacja umożliwia wytworzenie poczucia sen-
su życia rozumianego jako stan psychiczny o pozytywnym wydźwięku emo-
cjonalnym. Wartości są również podstawą formułowania celów wychowania, 
są w stosunku do celów pierwotne. Wychowanie więc człowieka-podmiotu 
odczuwającego potrzebę i umiejącego nadawać swojemu życiu sens w sposób 
autonomiczny nierozerwalnie wiąże się z wartościami. 

 Na gruncie psychologii humanistycznej ujmującej człowieka jako jed-
ność bio-psycho-duchową odnajdujemy pogląd, że  dążenie do sensu życia 
jest wręcz tym, co go ożywia w owej jedności. Głównym przedstawicielem 
tego nurtu jest Viktor Emil Frankl – neuropsycholog wiedeński, „…który 
traktuje sens życia jako stan podmiotowej satysfakcji, związany z celowym 
działaniem ukierunkowanym na wartości. Sam człowiek nie jest twórcą sensu, 
ale odkrywa go w rzeczywistości (V. E. Frankl, 1978, s. 15–18). V. E. Frankl 
jest  jednocześnie twórcą logoterapii, czyli terapii związanej z kształtowaniem 
poczucia sensu życia. Nie narzuca ona określonego sensu, lecz zmierza do 
tego, aby człowiek sam odkrył sens swojego życia” (Meissner-Łozińska, 2011, 
s. 73). Dostrzegamy w przytaczanych wyżej poglądach  podobieństwo do de-
finiowania pojęcia wychowania, które współcześnie jest traktowane „… jako 
całokształt procesów i oddziaływań zachodzących w toku wzajemnych relacji 
między dwiema osobami, pomagających im rozwijać własne człowieczeń-
stwo. Zakłada ono uznanie i afirmację wolności, dzięki której obie strony in-
terakcji mogą ujawniać i urzeczywistniać wobec siebie wartości nadające sens 
ich życiu” (Milerski, Śliwerski, 2000, s. 274).
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Wartości więc jako czynnik wspólny zarówno dla kształtowania i odczu-
wania potrzeby oraz poczucia sensu życia stają się spoiwem łączącym poko-
lenia. Procesami, w trakcie których zachodzi kształtowanie wartości, potrzeby 
i poczucia sensu życia są: wychowanie i samowychowanie. Mówiąc o poko-
leniach, mamy na myśli zazwyczaj trzy generacje: pokolenie dzieci, pokole-
nie rodziców i pokolenie dziadków. Te międzypokoleniowe relacje, wzajemne 
oddziaływanie, również o charakterze wychowawczym, współistnienie we 
wspólnocie rodzinnej, są niezmiernie ważną płaszczyzną powstawania i od-
czuwania sensu życia. Kiedy mówimy o poczuciu sensu życia jako czynniku 
spajającym pokolenia, kierujemy się więc ku pedagogicznej płaszczyźnie roz-
ważań. Istnieje ścisły związek między poszukiwaniem sensu życia a  szeroko 
rozumianym procesem wychowania, które pomaga w jego odkrywaniu, a tak-
że staje się czynnikiem sensotwórczym.

Postawa wobec sensu życia ma charakter dynamiczny i kształtuje się 
przez całe życie. Kazimierz Popielski wyróżnia 3 okresy: dzieciństwo, okres 
dorastania i dojrzałość. Podobnie rzecz się ma z procesem kształtowania po-
trzeby sensu życia. Początki tego procesu mają miejsce już w okresie przed-
szkolnym, kiedy dziecko stawia szereg pytań o istotę rzeczy i zjawisk, ich 
genezę, a także własną osobę, np. po co jest mama, dlaczego świeci słońce, 
dlaczego na świecie są źli ludzie? Wielu autorów podkreśla znaczenie okresu 
dorastania dla formowania się poczucie sensu życia, bowiem pojawia się tutaj 
często kryzys wartości, a tym samym osłabienie poczucia sensu życia  (przy 
dużej potrzebie poszukiwania go). Źródła preferowanych wartości  do około 
dwunastego roku życia wynikają z autorytetu bliskich, znaczących osób. Za-
tem starsze pokolenia są młodym niezmiernie potrzebne do budowania auto-
nomicznego poczucia sensu życia.

Brak poczucia sensu życia – poczucie bezsensu 

Z problematyką sensu życia nierozerwalnie więc wiąże się zagadnienie 
bezsensu (beznadziejności). Jakże często młodzież używa określenia, że coś, 
albo wręcz wszystko jest  „bez sensu”. Kiedy zatem pojawić się może poczu-
cie bezsensu życia? Jest ono związane z kryzysem wartości, jego rozchwia-
niem. Na pojawienie się poczucia bezsensu mają wpływ zarówno czynniki 
wewnętrzne (podmiotowe), jak i obiektywne (zewnętrzne, sytuacyjne, np.:  
śmierć bliskiej osoby, utrata rodziny z powodu rozwodu rodziców, utrata wa-
runków potrzebnych do życia, inwalidztwo). Czynnikami cechującymi współ-
czesną rzeczywistość a  utrudniającymi odczuwanie sensu życia  szczególnie 
przez młodzież  są:
• Negacja utrwalonych przez stulecia systemów wartości, zwłaszcza moral-

nych, w których obowiązywały klarowne reguły postępowania.
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• Indywidualizm i pluralizm jako wartość – co sprawia, że hierarchie war-
tości przestają być wspólną własnością, co czyni jednostkę niczym nie-
skrępowaną.

• Współczesne społeczeństwo określa się również jako społeczeństwo do-
znań, co oznacza, że jedną z ważnych wartości jest ciągłe doznawanie 
przyjemności. (Meissner-Łozińska, 2011, s. 88–89).
 Badania Piotra Olesia wykazały, że młodzi ludzie, u których występuje 

kryzys wartości, np. z powodu braku autorytetów, zatracają poczucie sensu 
życia, co objawia się stanami patologicznymi, takimi jak: izolacja od otocze-
nia, niewiara we własne siły, poczucie bezsensu podejmowania działalności, 
wreszcie psychozy i samobójstwa. Obserwujemy także takie zachowania jak: 
niepokój i brak zrównoważenia emocjonalnego, tendencje do samooskarżania, 
niski poziom wytrwałości, słabsza samokontrola itp. (Oleś, 1989).

U osób starszych zaś (często wraz z przejściem na emeryturę) pojawia się 
poczucie odrzucenia, bycia poza nawiasem pełnionych dotychczas ról, ograni-
czenie źródeł informacji. Zburzony zostaje system wartości, poczucie własnej 
wartości i tożsamości, co prowadzić może do poczucia bezsensu. To przyczy-
nia się do wtórnego wycofywania się z aktywności, a następnie do szybszego 
starzenia się. Starzenie się jest  zatem  w większym  stopniu procesem psy-
chicznym i społecznym niż biologicznym.

 „Pełnienie  dalej różnych ról, choćby odmiennych niż w wieku średnim, 
w tym ewentualnie roli współopiekuna młodego pokolenia, niedopuszczanie 
do kurczenia się „świata społecznego” jest warunkiem, ale warunkiem w pełni 
wykonalnym, zachowania sensu życia, nadania sensu nie tylko własnej teraź-
niejszości, ale także w pewnej mierze przeszłości i przyszłości” (Zawadzka, 
1999, s. 14).

Pokolenie dziadków i wnuków na drodze do doświadczania sensu życia

Wiemy już, jak ważne dla jakości naszego życia jest poczucie jego sen-
su, że czynnikiem niezwykle istotnym jest system wartości, że rozchwianie 
tego systemu, bądź jego nieprawidłowe ukształtowanie może zagrażać poja-
wieniem się poczucia braku sensu życia prowadzącym nawet do samobójstw. 

Pokoleniami najbardziej zagrożonymi owym brakiem sensu życia jest po-
kolenie dzieci i młodzieży (bowiem tam się ten sens jeszcze nie ukształtował 
bądź podlega istotnym wahaniom) oraz pokolenie dziadków (bowiem istnieją 
powody zewnętrzne i wewnętrzne, które poczuciu sensu życia zagrażają bar-
dziej niż w pokoleniu rodziców wspomnianych dzieci).

Twierdzimy, że te dwa pokolenia w poszukiwaniu i odczuwaniu sensu 
życia są sobie niezmiernie potrzebne.

„Ludzkość pokrywa się zmarszczkami” i w obliczu starzejącego się świa-
ta paradoksalnie można też stwierdzić, że przyszłość jest w rękach seniorów. 
Istnieje wiele pojęć dla określenia jednego z najbardziej różnorodnych etapów 
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życia człowieka – starości. Mówimy wiek podeszły, późna dorosłość,  wiek 
senioralny czy okres „jesieni życia”. Jest to etap tak samo oczywisty jak dzie-
ciństwo, młodość czy dorosłość. Ponieważ jest zjawiskiem podlegającym sa-
moocenie, własnej świadomości, więc z tego powodu trudno nam stwierdzić, 
kiedy właściwie się zaczyna (Chimicz, Burdach, 2010, s. 181). Może to być 
przysłowiowy pierwszy siwy włos, zostanie babcią czy dziadkiem, przejście 
na emeryturę, śmierć rodziców itp.. 

„Osoby w wieku emerytalnym są często oceniane i spostrzegane przez 
pryzmat ich aktywności. Jak zauważa Aleksander Kamiński, póki trwa zaan-
gażowanie w tych czy innych rodzajach aktywności, trwa młodość w starości” 
(tamże, s. 181).

Co wnuki otrzymują od dziadków na swojej drodze  
poszukiwania sensu życia?

Jak wynika z badań CBOS (CBOS BS/157/2009) 87% Polaków uważa, że 
starsi ludzie są potrzebni innym. W ciągu ostatnich 11 lat znacząco wzrósł de-
klarowany szacunek dla osób starszych, z 35% w roku 1998 do 64% w 2009. 
Ponad połowa młodych ludzi (56%) twierdzi, że zawdzięcza coś dziadkom. 
Najczęściej są to: 
• poczucie, że jest się kochanym (71%), 
• stosunek do religii (59%), 
• zasady moralne (58%), 
• znajomość dziejów rodziny (55%), 
• miłość do ojczyzny (49%), 
•  znajomość historii (46%).

Z badań gimnazjalistów wynika oczekiwanie, że starsze pokolenie po-
winno:
• przekazywać wzorce, normy oraz wartości,
• obdarzać młode pokolenie miłością,
• dawać wskazówki co do sposobu radzenia sobie w życiu, 
• uczyć wartości prawdy i dobra, 
• przekazywać umiejętności potrzebne do współpracy z innymi oraz umie-

jętności niezbędne do dobrego funkcjonowania w relacjach społecznych, 
• uczyć uwrażliwiania na sprawy innych,
• a także umiejętności dystansowania się do innych osób (Wiechetek i in. 

2006, s. 220–222).
Między babciami, dziadkami a wnukami istnieje szansa (czasami większa 

niż między rodzicami a dziećmi) na prowadzenie dialogu wychowawczego, 
przyczyniającego się do kształtowania wartości, właściwych postaw, sensu ży-
cia (dla obu stron). Dialog taki oparty jest na następujących zasadach:
• Słuchanie ma pierwszeństwo nad mówieniem.
• Rozumienie ma pierwszeństwo nad krytykowaniem.
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• Dzielenie się doświadczeniem ma pierwszeństwo nad osądzaniem (Ką-
dziołka, 2012, s. 379).
„Dialog wychowawczy to proces powolny, nieznoszący narzucania ofi-

cjalnego programu, pozwalający natomiast na zrozumienie odrębności osób 
i nawiązanie emocjonalnego kontaktu, pobudzający do refleksji nad własnym 
postępowaniem, sensem istnienia. (…) W postawie tej ważna jest akceptacja 
odrębności myśli, szacunek  do drugiego człowieka” (tamże, s. 420). Pośpiech, 
anonimowość, agresja i przemoc, pogoń za bogaceniem się za wszelką cenę 
nie stwarzają sprzyjających warunków we współczesnym świecie do prowa-
dzenia dialogu.

Za sprawą  rozmów i reinterpretacji przeszłości wnuki stają się bogatsze 
o przeżycia nestorów, co sprzyja normalnemu rozwojowi uczuciowemu mło-
dego człowieka. „A więzi i transmisja międzypokoleniowa kształtują hierar-
chię wartości, która odtąd będzie stanowić alternatywę dla oceny napotkanych 
sytuacji społecznych, politycznych i religijnych” (tamże, s. 194).

Dziadkowie mogą pełnić w rodzinie swoją rolę w zróżnicowany spo-
sób. Wśród najczęściej wymienianych w literaturze przedmiotu odnajdujemy 
następujące role:
• Rola formalna (sprowadzająca się często do dawania prezentów, podej-

mowania działań zwolnionych od odpowiedzialności za wychowanie).
• Rola osób dalekich (kontakty międzypokoleniowe są rzadkie, krótkie 

i powierzchowne. Obie strony mają świadomość swego istnienia, ale bra-
kuje w tych relacjach rzeczywistej więzi).

• Rola osoby bawiącej się i doglądającej dzieci (stosunki  mają charakter 
nieformalny, oparte są na rzeczywistej więzi, potrzebie wzajemnego kon-
taktu. W przypadku babci i dziadka występuje świadomość swojej roli 
i wynikających z niej praw oraz obowiązków, ale nie pojawia się tenden-
cja do przejmowania roli rodziców).

• Rola „skarbnicy mądrości” rodzinnej (wynikająca zazwyczaj z szacunku, 
jaki darzy się osoby starsze w danej rodzinie, z gotowości do dzielenia się 
własną wiedzą i doświadczeniem).

• Rola zastępców rodziców (presja sytuacji rodziny w Polsce zmusza nie-
kiedy dziadków do podejmowania stałych obowiązków rodzinnych, ogra-
niczając możliwość traktowania pomocy jako daru – zwłaszcza gdy trzy 
pokolenia mieszkają razem albo blisko siebie). Jest to niekorzystne  dla 
rodziców, ponieważ mimo pewnej wygody, utrudnia to im nauczenie się 
roli rodzicielskiej, pozbawia szansy na własny rozwój dzięki opiece nad 
dzieckiem i bardzo utrudnia nawiązanie kontaktu z dzieckiem. Pełnienie 
roli rodziców przez babcie i dziadków w taki właśnie sposób ma swoje 
konsekwencje dla przyszłości wnuków – ponieważ pozbawia je niektó-
rych radości dzieciństwa, uczy przesadnej ostrożności i troski o własne 
zdrowie, ogranicza ich ruchliwość ze względu na  mniejszą sprawność 
fizyczną dziadków niż rodziców. Poza tym jeśli dziadkowie przejmują 
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rolę rodziców, to dzieci w jakimś sensie tracą dziadków, z tym wszyst-
kim, co starsze pokolenie może wnieść w życie swoich wnuków (Braun-
Gałkowska, 2005, s.192). 

Spróbujmy zatem zastanowić się, co seniorzy mogą  dać swoim  wnukom  
a) Rozszerzają świat o przeszłość, o sprawy, których rodzice nie pamiętają.
b) Ludzie starsi utrwalają w społeczeństwie wszystkie sprawdzone osobi-

stym życiem wartości, normy i wzory stosunków międzyludzkich, szcze-
gólnie rodzinnych.

c) Są źródłem opowieści o rodzinie, o rodzicach – gdy byli mali (ich zale-
tach, przywarach), jest to element budzenia własnej tożsamości i przyna-
leżności do tej właśnie rodziny.

d) Umożliwiają ciągłość tradycji, ucząc różnych zachowań.
e) Zachowują pewien dystans do teraźniejszości, do spraw codziennych, na-

dając im określoną, często bardziej właściwą rangę.
f) Uczą młodsze pokolenie odwagi życia, umiejętności znoszenia przeciw-

ności i porażek, a także przeżywania sukcesów.
g) Umożliwiają wnukom doświadczanie przemijania czasu, wskazują na ko-

niec życia i potrzebę mądrego gospodarowania czasem.
h) Mogą rozszerzać świat dzieci poprzez cechy właściwe wiekowi: wyro-

zumiałość, cierpliwość, łagodność, których dziś bardzo brakuje. Pewne 
spowolnienie związane z wiekiem, często boleśnie odczuwane przez star-
szych, dla wiecznie popędzanych dzieci jest niezwykle cenne.

i) Umożliwiają dziecku udział w wielu czynnościach, od których przez ro-
dziców żyjących w wiecznym pośpiechu są odsuwane: pieczenie ciasta, 
hodowla kwiatów, rybek, zajmowanie się zwierzętami. Te proste czynno-
ści, przez wspólne ich wykonywanie, nabierają szczególnego znaczenia, 
są one także naturalną płaszczyzną kontaktu, różnych opowieści snutych 
niejako przy okazji. Babcię, ciepłą i czułą, wspomina się przez całe życie. 
Dziadek, jeśli zechce wejść w życie wnucząt, może w nim odegrać też 
znaczącą rolę. Przy częstej nieobecności ojca w rodzinie może być mo-
delem mężczyzny. Może w świat zdominowany przez kobiety wprowa-
dzać swoje męskie zainteresowania polityką, majsterkowaniem, techniką, 
sportem itp.

j) Dziadkowie i babcie mogą wreszcie słuchać, jeśli są dyskretni i cierpliwi. 
Rodzicom często na to brakuje czasu, cierpliwości, są zajęci obowiązkami 
a dzieci nieraz bardzo tego potrzebują. 

k) Babcia i dziadek, przyjaźniąc się z wnukami, dają im również „…okazję 
do uczenia się szacunku dla wieku, dostosowania  prędkości kroków do 
tego z kim się idzie, zrozumienia czyjegoś bólu. Jeśli dziadkowie przyj-
mują pomoc, dają wnukom okazję do uczenia się obdarzania innych” 
(tamże, s. 193). 
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Życie rodziny trzypokoleniowej jest nie tylko spokojniejsze, ale 
i bogatsze, pełniejsze, dostarczające dziecku w różnym wieku więcej 
zróżnicowanych doświadczeń. Podstawowym warunkiem jest bliskość, owo 
porozumienie, niekoniecznie wspólne zamieszkiwanie pod jednym dachem, 
które, jak wiemy, tego porozumienia nie gwarantuje. Pamiętajmy jednak, że 
te relacje wielopokoleniowe wzbogacają nie tylko dzieci, służą one również 
pokoleniu dorosłych rodziców i pokoleniu dziadków. 

Co zatem  dziadkowie otrzymują od wnuków?
Jeśli kontakty są częste, bądź trzy pokolenia mieszkają razem, przy 

wszystkich niedogodnościach, ma to znaczące walory dla osób w trzecim wie-
ku. Najważniejsze jest jednak istnienie więzi emocjonalnej, a nie tylko stycz-
ność przestrzenna, choć może ona powstawaniu tej więzi sprzyjać.
• Wspólnotowość międzypokoleniowa „Daje szansę większego uczłowie-

czenia relacji międzypokoleniowych, starszym mieszkańcom stwarzając 
m.in. ochronę przed osamotnieniem” (Zawadzka, 1999, s. 11).

• Gwarancje  solidarności w chwilach potrzeby, czucia się pożytecznym 
i kompetentnym, docenionym i kochanym.

• Zapobieganie chłodowi w stosunkach między dwoma pokoleniami doro-
słych.

• Przeżywanie zadowolenia i dumy z  zapewnienia kontynuacji biologicz-
nej i duchowej (częściej wspominają o niech dziadkowie niż babcie).

• Aktywizowanie seniorów w nowych rolach daje im poczucie użyteczno-
ści, co pozwala też odnaleźć szczęście i godność.

• Poczucie bezpieczeństwa, określone miejsce w społeczeństwie, bowiem se-
niorzy swoje miejsce społeczne mogą odnaleźć przede wszystkim w rodzinie.

• Przełamanie subiektywnego przekonania o własnej bezużyteczności, osa-
motnieniu.

• Zaspokajanie pragnienia bycia z bliską osobą, bycia dla kogoś ważnym.
• Wnuki są więc pożądanym przedmiotem miłości i troski babć i dziadków. 

„Są dla nich nowym życiem i szczęściem a zarazem wynagrodzeniem za 
trud wychowania własnych dzieci. (…) Kontakty z dziadkami w okresie 
dzieciństwa są specyficzną formą nawiązywania zdrowych więzi ze spo-
łeczeństwem a starszym ludziom dają poczucie przydatności w życiu” 
(tamże, s. 193).
Jak widać jest wiele wartości, które nadają sens naszemu życiu na róż-

nych jego etapach, ale najważniejszą z nich jest drugi człowiek.
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Summary

The need of sense of life as generation binding factor

Keywords: Feeling of sense of life, need of sense of life, values, generation  
of children and grandparents

The feeling of sense of life is of prime importance for human functioning. 
It displays different dynamics at different stages of human development. Values 
form the basis of sense of life. The generation of children and grandparents due 
to various reasons are susceptible to fluctuations in experienced level of sense 
of life. Concurrently, both generations may be the source of values to each 
other  and reciprocally endow their lives with sense.


