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Piotr Błajet 

O  POTRZEBIE  EDUKACJI  CIELESNEJ   
DOROSŁYCH 

Gdy przeglądamy publikacje poświęcone edukacji dorosłych, zdawać by 
się mogło, że człowiek jest istotą bezcielesną. Trudno znaleźć teksty traktują-
ce o cielesności człowieka w kontekstach edukacyjnych1. Można by przyto-
czyć tutaj zdanie napisane przez Jędrzeja Śniadeckiego w 1805 roku, które 
niezwykle trafnie ukazuje tę sytuację:  

„Nie wiem, czy to poczytać za szczęście, w takim żyjemy wieku, gdzie 
się jedynie kształceniem umysłu zajęto, bez najmniejszej uwagi na wychowa-
nie fizyczne bez względu na siły i zdrowie człowieka”2. 

W liczącej blisko tysiąc stron „International Encyclopedia of Adult Edu-
cation and Training” wydanej w 1996 roku słowo „ciało” pojawia się dwa razy 
w jednym kilkulinijkowym akapicie w kontekście zmian obrazu ciała3. Z dru-
giej strony w socjologii i socjologii edukacji, jak twierdzi Zbigniew Kwieciń-
ski po przeanalizowaniu materiałów VII Konferencji Europejskiego Stowarzy-
szenia Socjologicznego (Toruń, 2005), mamy do czynienia z ekspansją zainte-
resowań cielesnością4.  

U podstaw intelektualizacji (odcieleśnienia) edukacji leży kartezjańskie 
przekonanie o rozdzielności ciała i duszy. Zgodnie z takim myśleniem, ciało 
traktowane jako byt fizyczny nie może podlegać wpływom edukacyjnym 
i jedynie świadomość – odcieleśniona – może być obiektem oddziaływań. Nie 
ma miejsca w poniższym tekście na snucie wywodu podważającego duali-
styczne myślenie5. Przyjmuję jednak założenie o trójjednej naturze człowieka: 
ciało – umysł – duch stanowią w człowieku jedno, jak powiedziałby M. Mer-

                                                           
1 Owszem, kwestiami tymi, głównie w kontekście działalności ruchowej, zajmują 

się specjaliści z zakresu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. Dominuje 
w nich jednak „fizjologizm”: redukowanie specyficznych celów do parametrów fizjo-
logicznych (np. poziom cholesterolu, pułap tlenowy, ciśnienie krwi) lub „olimpizm”: 
redukowanie celów do parametrów sportowych (czas biegu, wysokość, odległość 
skoku, odległość rzutu). Ciało w narracjach tych traktowane jest jak maszyna, która ma 
skutecznie funkcjonować i nie psuć się. Kwestie te poruszam w niniejszym tekście. 

2 J. Śniadecki, O fizycznym wychowaniu dzieci, Ossolineum, Wrocław 1956, s. 12. 
3 A.C. Tuijnman (ed.), International Encyclopedia of Adult Education and Training, 

Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, 1996, s. 351. 
4 Z. Kwieciński,  Somatyzacja problematyki socjologii edukacji, w: B. Przyborow-

ska (red.), Natura. Edukacja. Kultura. Pedagogia źródeł, Wyd. UMK Toruń, 2006.  
5 Por. P. Błajet, Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralne-

go modelu edukacji, Wyd. UMK, Toruń 2006. 
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leau-Ponty, są „nawzajem brzemienne sobą”, nie sposób oddzielić jedno od 
drugiego6. Ciało jest nieuchronnością człowieka i jednocześnie – może wła-
śnie dlatego – jego wyzwaniem i szansą, „bo czyż nie w tym, co nieuchronne, 
muszą znajdować się podstawy perspektywy metafizycznej”?7.  

Prawdę tę dostrzegł Karol Wojtyła, potem Jan Paweł II, Maurice Merle-
au-Ponty8, a w poetyckiej formie wyraził stary Czesław Miłosz w kilkudzie-
sięciu swoich późnych utworach. Mówi o swojej poezji, że były zapisami 
czucia, że żyje, oddycha – hymnami wdzięczności. Wyraża w nich doniosłość 
wyzwania, jakim jest ciało, a jednocześnie – świadomy swego okaleczenia – 
żal niewykorzystanej szansy: „nic nie było spontaniczne, ale pod kontrolą 
woli” 9. Mądrość Starca pozwala dostrzec sens ciała, objawiający się już tylko 
w marzeniach sennych. Ciało w wierszach Miłosza zebranych w ostatnich jego 
tomach „To”, „Druga przestrzeń” i pośmiertnie wydanym tomie „Wiersze 
ostatnie” jest źródłem witalności oraz źródłem zażyłości. W „Biegu” ciało 
poprzez ruch i wysiłek daje radość istnienia i upajające poczucie bliskości 
z naturą: 

 

„Radosny mój bieg po ciemnych parkach jesienią,  
Kiedy na ścieżkach igliwie albo szelest liści,  
I polany pod dębami pustoszeją,   
Gasną sine oka telewizji.  
Takiej lekkości kroków nigdy nie miałem,  
Chyba dawno, w moje poranki ośmioletniego.  
Uniesiony nad ziemię, napojony światłem,  
Nie ustaje w napowietrznym biegu.  
Nieżyczliwie mnie wita przebudzona jawa.  
W dzień o lasce powoli pełznę, astmatyczny.  
Ale noc mnie na długie podróże wyprawia  
I tam, jak na początku, świat nowy i śliczny”10. 
 
W utworze „Anioł Stróż” ciało stanowi medium bliskości erotycznej: 
 

„Mój anioł stróż przybiera we śnie kształt kobiety. 
Nie zawsze tej samej. Wie, że ja cielesny, 
Potrzebuję miłosnego dotyku.  
Nie łączymy naszych członków,  
Ale jest bliskość i dobre porozumienie…”11. 

                                                           
6 Por. P. Błajet, Ciało w kulturze współczesnej. Wątki socjopedagogiczne, WSIiE 

TWP Olsztyn, 2005, s. 7–23. 
7 J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, PIW, Warszawa, 1992, s. 246. 
8 Por. P. Błajet, Ciało jako kategoria pedagogiczna, op. cit. 
9 Cz. Miłosz, Wiersze ostatnie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 7; por. też 

P. Błajet, Stary człowiek i ciało. Odczytanie Miłosza, w: idem, Ciało w kulturze 
współczesnej, Wyd. WSIiE, Olsztyn 2005, s. 150–162. 

10 „Bieg”, w: Cz. Miłosz, To, Znak, Kraków 2000. 
11 „Anioł Stróż” – w: Cz. Miłosz, Druga przestrzeń, Znak, Kraków 2002. 
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Skoncentruję się na tych dwóch sensach ciała: ciele jako źródle witalno-
ści i ciele jako źródle zażyłości. Sensy te ożywiane są poprzez ruch. Ruch jak 
duch (od hebrajskiego ruah pochodzi słowo ruch) ożywia ciało, a zatem 
wzmaga przeżywanie, bo zwiększa wrażliwość ciała. Wysiłek fizyczny roz-
grzewa ciało, przyśpiesza przepływ krwi i impulsów nerwowych. Aktywizuje 
się układ siatkowaty, zwiększa się reaktywność (czułość) receptorów. Dlatego 
też podczas wysiłku fizycznego jest się bliżej siebie. Odbierany wtedy świat 
jest najbliższy rzeczywistego. Lepiej czuje się innych, uczestniczących 
w wysiłku. Jest to zatem sposób na zbliżanie się do siebie, do innych ludzi, 
tworzenia wspólnoty.  

Inaczej to ujmując powiemy, że podczas wysiłku wzmaga się libido, któ-
re, jak napisał Merleau-Ponty, „nie jest instynktem, to znaczy aktywnością 
w naturalny sposób nakierowaną na określone cele; jest ogólną zdolnością 
podmiotu psychofizycznego do wiązania się z różnymi środowiskami (wyr. 
P. B.)”12.  

Jeśli przyjmiemy za Csikszent Mihalyi założenie, że aktywność ruchowa 
i zażyłość należą do najważniejszych predykatorów jakości życia13, to eduka-
cja cielesna będzie ważną składową edukacji dorosłych. Tym bardziej, że 
wraz z postępującym wiekiem obniża się zaangażowanie cielesne w różnych 
formach aktywności. 

 Ograniczające stereotypy 

W związku z ciałem i aktywnością ruchową osób dorosłych, a szczegól-
nie osób będących w wieku emerytalnym funkcjonują ograniczające stereoty-
py. Musimy podjąć próbę ich demistyfikacji, niejako oczyścić przedpole, 
zanim przejdziemy do właściwych analiz związków jakości życia i aktywności 
cielesnej człowieka dorosłego. To z kolei będzie punktem wyjścia dla andra-
gogicznych rozważań o cielesności. 

Stereotyp I – Ciało – oblężona twierdza 

Ważnym aspektem edukacji cielesnej w dojrzałym wieku jest poszerzanie 
wiedzy na temat ciała. Najczęściej wiedza ta pochodzi od lekarzy, z artykułów 
z zakresu medycyny popularnej, reklam farmaceutyków i kosmetyków. Zatem 
powszechnym kanonem wiedzy o ciele jest biomedyczny model ciała. Nie 
przyczynia się to chyba w istotny sposób do podnoszenia zdrowotności i jako-
ści życia, powoduje natomiast wzrost konsumpcji leków. Nadmiar leków jest 
częstym zagrożeniem dla osób w wieku emerytalnym. Różne leki mogą wcho-
dzić w interakcje, poza tym nie są tak szybko metabolizowane, jak u osób 

                                                           
12 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiń-

ski,  Aletheia, Warszawa 2001, s. 179. 
13 M. Csikszent, Urok codzienności. Psychologia emocjonalnego przepływu, 

tłum. B. Odymała, Wydawnictwo WAB, Warszawa 1998, s. 105 i nast. 
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młodych, co istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych skutków ubocz-
nych14.   

Z drugiej strony są na świecie „ośrodki długowieczności” – w Pakistanie 
w górach Karakorum, w Andach, w krajach bałkańskich, w Gruzji, Armenii, 
Azerbejdżanie, gdzie, w oddaleniu od cywilizacji ludzie dożywają 100 lat 
i więcej. Ludzie ci ciężko pracują na roli, w ogrodzie, a ich ubóstwo pozwala 
domniemywać, że to nie medycynie zawdzięczają oni swe doskonale zdrowie 
i długowieczność. W ich przypadku kluczem do długiego i dobrego życia jest 
codzienne cielesne zaangażowanie, bo wymaga tego praca, jak również trudne 
górskie warunki bytowania15. 

W opozycji do „górali” andyjskich, gruzińskich itp., wydają się być 
mieszkańcy nizin w euroamerykańskim kręgu kulturowym mało się ruszający, 
mający pod dostatkiem żywności. Nieprzypadkiem chyba choroby społeczne 
cywilizacji zachodniej: osteoporoza, otyłość i arterioskleroza są skojarzone ze 
sobą16. Wszystkie one mają swoje podłoże w hipokinezji i przejadaniu. Czło-
wiek staje się tutaj być może ofiarą własnego geniuszu intelektualnego. Jak 
wykazują antropolodzy, w ciągu pierwszych 2 milionów lat rozwoju gatunku 
homo masa mózgu wzrosła o 100 gramów. Natomiast od momentu, kiedy 
człowiek stanął na nogach w ciągu pierwszych 300 tysięcy lat historii homo 
erectus przyrost masy mózgu wyniósł 300 gramów. Poruszanie się na nogach, 
jako sposób bardziej ekonomiczny niż chodzenie na czterech kończynach, 
umożliwiło zwi ększenie terytorium 8–10 razy. To z kolei stworzyło szansę 
zdobywania większej ilości pożywienia, a więc powstały lepsze warunki dla 
rozwoju mózgu (mózg jest najbardziej energochłonnym narządem człowieka). 
Rozwój mózgu umożliwiał jeszcze skuteczniejsze zdobywanie pożywienia. 
Uruchomił się więc samonapędzający się proces: rozwój mózgu => więcej 
żywności => rozwój mózgu17. Fundamentem jednak tego mechanizmu przez 
setki tysięcy lat była duża aktywność ruchowa. W czasach obecnych, kiedy 
człowiek nie musi się ruszać, aby funkcjonować w cywilizacji, zachwiana 
została równowaga: konsumowanie żywności – wydatkowanie energii. To 
rozchwianie stanowi podłoże wielu chorób, a co za tym idzie, wydatkowania 
znacznych środków na leczenie. Dodatkowo nierównowaga ta jest zwiększana 
przez fakt, że żywność obecnie spożywana jest w znacznym stopniu przetwo-
rzona, co sprawia, że trawienie jej nie wymaga dużych nakładów energii. 

                                                           
14 C. Johnson, Złota jesień czy piekło?, „Świat Nauki”, wyd. specjalne 2004, nr 2, 

s. 92. 
15 Por. K. Wisniewska-Roszkowska, Zdrowie i długowieczność, Wiedza Po-

wszechna, Warszawa 1995. 
16 http://www.osteoporoza.org/index.php?m=news&id=690.  
17 W.L. Leonard, Pokarm dla umysłu, „Świat Nauki”, Wydanie specjalne, 2003, 

nr 3. 
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Antropolodzy twierdzą, że dla zachowania równowagi człowiek współcześnie 
powinien ruszać się intensywnie jedną godzinę dziennie18. 

Stereotyp II – Skazani na niesprawność 

Dość popularna jest następująca narracja: wprawdzie wraz z przybywają-
cymi latami można podnosić zdolności umysłowe, ale nieuchronnie musi na-
stępować degradacja zdolności fizycznych. Tak o tej kwestii pisze 
L. Kołakowski w eseju „O młodości”: 

„Pewne cechy młodości można przechować bardzo długo. Nie można 
przechować zdolności do wyczynów sportowych, ale można – zdolność do 
umysłowej asymilacji rzeczy nowych, do zainteresowania czymś do tej pory 
nieznanym, ochotę do próbowania tego, co jeszcze niewypróbowane, zdolność 
uczenia się, to znaczy zdolność bycia uczniem”19. 

Trzeba tutaj zadać pytanie, dlaczego zdolności umysłowe mogą wraz 
z wiekiem rozwijać się, a fizyczne muszą ulegać degradacji. Jeśli takiego 
pytania nie zadajemy, musi to chyba oznaczać, iż milcząco przyjmujemy du-
alistyczny paradygmat, a więc założenie o rozdzielności umysłu i ciała. Dopie-
ro wtedy można przyjmować bezrefleksyjnie powyższą narrację. Wynika 
z niej, że wraz z wiekiem umysł i ciało coraz bardziej się od siebie oddalają. 
Może właśnie w tym należałoby doszukiwać się przyczyn obniżania się zdro-
wotności w miarę przybywania lat. Opisywane już przykłady stulatków żyją-
cych w górach, zajmujących się rolnictwem wydają się potwierdzać to ostatnie 
stwierdzenie. Ich długowieczność i zachowywana sprawność może być zwią-
zana z utrzymującą się w ciągu całego życia totalną – psychofizyczną – ak-
tywnością, bo takiej wymaga przecież praca na roli w trudnych warunkach 
górskich20. 

Stereotyp III – prymat rekordu 

Zauważa się, że wielkość pewnych parametrów fizycznych i fizjologicz-
nych ulega od pewnego wieku systematycznemu obniżeniu. Na przykład od 
20–30 roku życia istotnie21 pogarszają się wyniki w biegu na 200, 800 metrów 
i w biegu maratońskim. Zmniejsza się również siła statyczna i wytrzymałość 
dynamiczna mięśni. Zmniejsza się gibkość. Pogarsza się również szybkość 
reakcji, koordynacja ruchowa, wydolność tlenowa mierzona pułapem tleno-

                                                           
18 Ibidem. 
19 L. Kołakowski, Miniwykłady o maxi sprawach. Trzy serie, Wydawnictwo 

Znak, Kraków 2004, s. 169. 
20 Por. Z. Pietrasiński, Rozwój człowieka dorosłego, PW „Wiedza Powszechna”, 

Warszawa, 1990, s. 113. 
21 Szybkość regresu w omawianych parametrach wynosi w przybliżeniu 5–10% 

na 10 lat. 
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wym22. Jednakże nasuwają się co najmniej dwie wątpliwości. Po pierwsze: czy 
wartość maksymalna powyższych parametrów koreluje z codziennym do-
świadczeniem? Czy jakieś istotne znaczenie ma dla nauczyciela, kierowcy, 
lekarza, ojca, babci to, czy przebiegnie 800 metrów w dwie minuty, trzy minu-
ty, czy pięć minut? Jakie praktyczne znaczenie dla życia człowieka ma to, czy 
przebiegnie dystans maratoński? Czy nie wystarczy, że sześćdziesięciolatek 
zdoła przebiec pięć kilometrów lub wejdzie na Giewont? Albo czy nie jest 
ważniejsze od rekordu świata to, że osiemdziesięcioletnia nieszczupła kobieta 
po trzech tygodniach ćwiczenia dumna jest z tego, że na czwarte piętro wcho-
dzi bez przystanku? Jakie istotne znaczenie dla człowieka żyjącego w War-
szawie, Toruniu, Chełmży ma maksymalna siła statyczna pleców? Można 
oczywiście znaleźć takie osoby, dla których maksymalna wartość wymienio-
nych parametrów będzie determinowała ich sukces życiowy: mogą to być 
sportowcy, może robotnicy dźwigający duże ciężary, może niektórzy rolnicy. 
Podobnie alpiniści muszą się cechować dużą wydolnością przy niskim ciśnie-
niu powietrza. Jednak dla zdecydowanej większości zdolność ta nie będzie 
miała żadnego życiowego znaczenia. Będzie ona miała jedynie znaczenie 
abstrakcyjne, podobnie jak wymienione wyżej parametry. Ocena więc zmian 
fizycznych i fizjologicznych w oparciu o maksymalny poziom parametrów 
w kontekście przydatności życiowej jest nietrafna. Niczego więcej nie można 
wnioskować na tej podstawie ponad to, że od 20–30 roku życia wartości mak-
symalne siły, zwinności, zużycia tlenu ulegają obniżeniu.  

Jednak w pewnych grupach ludności, jak na przykład u pienińskich flisa-
ków, rolników na Kurpiach, u Masajów, wysoka wartość pułapu tlenowego 
utrzymuje się przez całe życie i ulega tylko nieznacznemu obniżeniu w trakcie 
życia dorosłego23. Zatem spadek zdolności fizycznych nie musi być wcale 
prawidłowością biologiczną. W opinii mistrzów jogi człowiek, który się nie 
rozwija, uwstecznia się. To właśnie starsi joginii stają się mistrzami dla kilku-
dziesięciolatków. Jak twierdzą joginii, praktykę można zacząć w każdym 
wieku. Iyengar podaje przykład królowej Belgii, która zaczęła stawać na gło-
wie w wieku 86 lat24. 

Człowiek w niemalże całym swoim życiu może utrzymać wysoki poziom 
zdolności ruchowych. Przykłady pokazują, że weterani sportu są wprawdzie 
bez szans z mistrzami, ale mogą konkurować na równi z młodymi zawodni-
kami (juniorami). Warunkiem jednak jest systematyczna aktywność ruchowa, 
tak jak w przypadku flisaków czy Masajów. Sytuacje, jakie mają miejsce 

                                                           
22 N. Wolański, Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa 1983, s. 629 

i nast.; pułap tlenowy – to parametr fizjologiczny służący określaniu wydolności fi-
zycznej, oznacza maksymalną ilość tlenu wyrażaną w litrach, jaką organizm może 
zużyć w ciągu jednej minuty; najlepsi sportowcy w dyscyplinach wytrzymałościowych 
osiągają 5–6 litrów na minutę, przeciętni ludzie nietrenujący 1,5–2 litrów na minutę. 

23 Ibidem, s. 630. 
24 B.K.S. Iyengar, Drzewo Jogi, tłum. S. Bubicz, V-I-R-Y-A, 1988, s. 33 i nast. 
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w walce sportowej lub w codziennym doświadczeniu wymagają konkretnych 
umiejętności, a nie takiej niemal abstrakcyjnej jakości, jaką jest pułap tlenowy 
czy wytrzymałość dynamiczna mięśni. 

Ocena fizyczności człowieka z perspektywy jego maksymalnych możli-
wości jest chyba skutkiem tego, iż na kulturę fizyczną, tę powszechną, patrzy 
się przez pryzmat sportu wyczynowego, który ze swej istoty jest elitarny. 
W sporcie wyczynowym liczy się maksymalny wynik i zwycięstwo. Cechą 
jego jest nastawienie na maksymalizację osiągnięć, kult siły i eliminacja sła-
bych. Natomiast w życiu codziennym będziemy raczej kierować się zasadą 
umiarkowania. Zatem wzory sportu mistrzowskiego, olimpijskiego nie przy-
stają do zwyczajnego życia. Ściganie się w osiąganiu rekordów będzie przy-
czyniać się do obniżenia zadowolenia z siebie, ponieważ zawsze będzie ktoś 
lepszy ode mnie. Dążenie do rekordu może być natomiast środkiem podnoszą-
cym motywację, koncentrację, napięcie emocjonalne. Jako wyraz wykraczania 
poza to, co aktualne, może wzbogacać działalność ruchową o wymiar metafi-
zyczny. Jednak rekord nie może stać się celem aktywności ruchowej „amato-
rów”. Amator, jak wskazuje etymologia słowa, kocha to, co robi. Gdy ćwiczą-
cy zbytnio koncentruje się na efekcie działania, cierpi na tym umiłowanie 
samego działania.  

Stereotyp IV – Skazani na chorobę 

Jest też inne, dość powszechne przekonanie, iż wiek niesie ze sobą 
wzrost różnych dolegliwości. Jest to być może „prawda” statystyczna. Jednak-
że są tacy, którzy w wieku kilku, kilkunastu lat chorowali często: ospa wietrzna, 
szkarlatyna, świnka, przeziębienia, grypa, angina, zapalenie zatok, a w wieku 
dojrzałym nie chorują w ogóle albo rzadko. Przekonanie o tym, że człowiek 
w późnej dorosłości musi częściej chorować niż młodszy jest bardzo grubym 
stereotypem. Nawet jeśli przyjmiemy, że odporność immunologiczna obniża 
się od pewnego wieku, to przecież zdrowie jest nie tylko związane z aktywno-
ścią układu odpornościowego. Młodzi są przecież bardziej skłonni szafować 
swoim zdrowiem, a dojrzalsi ludzie swoją ostrożnością mogą je chronić. Na-
tomiast tym, co może w istotny sposób przyczyniać do obniżania wraz z wie-
kiem zdrowotności, jest styl życia, który, przecież, w co najmniej pięćdziesię-
ciu procentach „odpowiada” za zdrowie25. Jest zapewne wiele różnic w stylu 
życia nastolatka i sześćdziesięciolatka, ale chyba jedną z głównych jest znacz-
nie niższa aktywność ruchowa tych starszych. To z kolei skutkuje nadwagą 
i otyłością. Otyłość w połączeniu z hipokinezją stanowią bardzo poważny 
syndrom czynników ryzyka różnorakich chorób.  

 

                                                           
25 Red. W. Wrona-Wolny, B. Makowska, B. Jawsień,  Wypisy z wychowania 

zdrowotnego. Część II, AWF Kraków, 2001, s. 21. 
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Stereotyp V – aseksualizm seniorów 

Chyba jednym z najbardziej niesprawiedliwych stereotypów jest przeko-
nanie o zaniku potrzeb seksualnych w późnej dorosłości Popęd seksualny 
zarezerwowany jest poniekąd dla młodości, stąd o siedemdziesięciolatku mó-
wi się „ten ma już z głowy te rzeczy”. W tekstach na temat biologicznych 
aspektów starzenia się mówi się o atrofii narządów płciowych, co utwierdza 
w przekonaniu, że w podeszłym wieku nie może być życia płciowego. 
W kulturze, w której takie znaczenie przydaje się wyglądowi, kontakty seksu-
alne osiemdziesięciolatków mogą wydawać się wręcz „nieestetyczne”. Przyj-
muje się również dość powszechnie, że skoro poziom potrzeb seksualnych jest 
najwyższy w młodości i zmniejsza się wraz z wiekiem, to obniża się do warto-
ści zerowej w okresie późnej dorosłości26. Według tych stereotypów można by 
przypuszczać, że począwszy od szczytu możliwości seksualnych człowieka 
następuje systematyczny ich regres, aż do całkowitej redukcji w pewnym wie-
ku. Zgodnie z takim myśleniem późniejsze lata małżeństwa mają być bez-
płciowe, a powtórny związek ludzi po sześćdziesiątce ma być jedynie czymś 
w rodzaju „przyjaźni platonicznej.” Trafnie sytuację tę pointuje I. Felstein: 
„Skazywanie starszych ludzi na nudę i aseksualizm tylko dlatego, że społe-
czeństwo tak sądzi jest niesprawiedliwe i niesłuszne”27. 

Jakość życia i aktywność ciała 

Praca jest najlepszym predykatorem jakości życia. Jednak to stwierdzenie 
wydaje się być prawdziwe w opozycji do sytuacji nieposiadania pracy. Gdy 
porównuje się odczucia ludzi posiadających pracę, najlepszym predykatorem 
jest raczej jakość czasu wolnego. W czasie wolnym największą wartość oka-
zują się mieć różne formy aktywności cielesnej: kontakty towarzyskie, sport, 
seks28. Nie chcę powiedzieć, że spotkania, seks i sport są aktywnościami czy-
sto cielesnymi, jednakże zaangażowanie ciała stanowi ich fundament29. 

Z czasem wolnym związane są największe zagrożenia dla jakości życia30. 
Zatem jednym z zadań rozwojowych wieku średniego powinno być kształto-
wanie umiejętności spędzania czasu wolnego. Zagrożenia te wzrastają po 
wycofaniu się z aktywności zawodowej. Człowiek na emeryturze ma prak-
tycznie nieograniczone ilości czasu wolnego, który musi umieć sam sobie 
zaplanować i wypełnić. W tym sensie uczenie się „wypoczywania” stanowi 
inwestycję na całe życie. 

                                                           
26 por. I. Felstein, Gerontoseksuologia, tłum. T. Roźniatowski, PWN Warszawa, 

1972, s. 23. 
27 Ibidem, s. 165. 
28 M. Csikszent, Urok codzienności, op. cit., s. 105 i nast. 
29 P. Błajet, Ciało jako kategoria pedagogiczna, op. cit. 
30 M. Csikszent, Urok codzienności., op. cit., s. 105–125. 
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Wiadomo, że seniorzy częściej cierpią na depresję niż pozostali. Ma to 
przypuszczalnie związek z niższą aktywnością w tym okresie życia układu 
serotoninergicznego oraz podwyższonym poziomem kortyzolu. Serotonina jest 
neuroprzekaźnikiem mającym istotny udział w doznawaniu poczucia szczę-
ścia, wiary w siebie, spokoju, kortyzol natomiast podwyższa odczucie niepo-
koju w sytuacjach stresowych: „Niedobór serotoniny w połączeniu z podwyż-
szonym poziomem kortyzolu to piekielna mieszanka”31. 

Poradzenie sobie z depresją i niepokojem wymaga aktywności: inicjaty-
wy i planowania. Tymczasem, jak wynika z obserwacji gerontologów, u sta-
rzejących się osób dochodzi do istotnych ubytków tkanki płatów czołowych, 
w których zlokalizowane są ośrodki wykonawcze (III blok mózgu według 
klasyfikacji A. Łurii32). Upośledzenie funkcji wykonawczych utrudnia lu-
dziom w późnej dorosłości walkę z depresją, ponieważ tracą zdolność do 
prowadzenia aktywnego, uporządkowanego i ukierunkowanego życia. Mogą 
też tracić motywację do spotkań z bliskimi, a samotność dodatkowo wzmaga 
przygnębienie33. 

Jednak te niekorzystne zmiany nie są koniecznością trzeciego wieku. 
Można je opóźnić lub nawet zahamować – zasadą postępowania będzie sta-
wianie mózgowi wyzwań. Jeśli przyjąć model funkcjonowania mózgu A. Łu-
rii, to dla prawidłowego funkcjonowania ośrodków nerwowych niezbędna 
okazuje aktywność ruchowa, która, niestety, wraz z postępującym wiekiem 
ulega ograniczaniu. U seniorów praktykujących szybkie spacery zauważono 
poprawę w zakresie zdolności szybkiego przestawiania się z zadania na zada-
nie, zwiększenie odporności na czynniki rozpraszające uwagę, poprawę zdol-
ności do przerwania czynności. Jak zauważa C. Johnson, deficyty w zakresie 
tych trzech zdolności występują u dzieci z zespołem ADHD34. Bardzo sku-
teczne w usuwaniu tych braków u dzieci okazują się ćwiczenia ruchowe, które 

                                                           
31 C. Johnson, Złota jesień czy piekło?, op. cit., s. 92. 
32 A. Łuria wyróżnił w mózgu trzy bloki funkcjonalne. Blok I nazwał  blokiem 

tonusu lub energetycznym. Mieści się w górnej części pnia mózgu, starej części istoty 
szarej i podwzgórzu. Skrótowo mówiąc jest to blok zasilania mózgu. Blok II mieści się 
w tylnych okolicach półkul mózgowych. Główne jego zadanie polega na odbiorze, 
przetwarzaniu i przechowywaniu informacji docierających z receptorów. Postrzeganie 
całościowe sytuacji i przedmiotów w przestrzeni, określane przez Łurię postrzeganiem 
symultanicznym wymaga syntezy bodźców wzrokowych, czuciowo-ruchowych i słu-
chowo-przedsionkowych, za którą odpowiedzialny jest właśnie blok II. Blok III w mo-
delu Łurii to blok programowania, regulacji i kontroli złożonych form działalności. 
Reguluje zachowaniem tak, że staje się posłuszne planom i programom. Obejmuje on 
okolice czołowe mózgu. Blok III związany jest ze światem zewnętrznym za pośrednic-
twem bloku II i może efektywnie pracować, gdy blok I zapewni odpowiedni jego 
tonus. (A. Łuria, Świat utracony i odzyskany, tłum A. Kowaliszyn, PWN, Warszawa 
1984, s. 33–46). 

33 C. Johnson, Złota jesień czy piekło?, op. cit., s. 93. 
34 Ibidem, s. 94. 
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określa się gimnastyką mózgu35. Potwierdzałoby to ważne znaczenie aktywno-
ści ruchowej dla hamowania inwolucji ośrodków wykonawczych mózgu. 

Aktywność ruchowa byłaby więc tym czynnikiem, który pozwalałby za-
chować otwartość wobec życia, a nastawienie takie jest, według L. Kołakow-
skiego, atrybutem młodości: „…tym, co naprawdę i najbardziej w młodości 
jest atrakcyjne, jest rzeczywistość niezakończenia albo poczucie otwartości 
życia”36. 

Można pozostać młodym do końca swoich dni (jeśli młodości nie kojarzy 
jedynie z wiekiem kalendarzowym i gładkim ciałem). Tym, co ułatwia bycie 
młodym, jest aktywność ciała, na przekór wszelkim stereotypom o ogranicze-
niach, zniedołężnieniu i postępującej degradacji ciała. Metaforą dla takiego 
stanu może być, tak zwany, syndrom urojonej kończyny występujący wtedy, 
gdy ktoś traci jakąś część swojego ciała. Człowiek w tej sytuacji odczuwa 
część ciała, której nie ma. Natomiast przestaje ją czuć natychmiast, gdy prze-
cięte zostaną nerwy afferentne (czuciowe)37. Dla zachowania więc świadomo-
ści swoich wcześniejszych mocy potrzebna jest impulsacja czuciowa i aktyw-
ność I bloku mózgu38. Warunkiem niezbędnym dla tych procesów jest aktyw-
ność cielesna39. Brak ruchu oznacza brak czucia, a to prowadzi, jak pokazuje 
zaproponowana metafora, do wycofania i zamknięcie na życie. Człowiek 
w późnej dorosłości, w pewnym sensie, traci jakąś część swojego ciała. Dlate-
go, aby zachować „poczucie otwartości życia”, musi być aktywny ruchowo. 
Owego poczucia nie można jednak nazywać urojeniem, chyba że każdą po-
stawę wobec życia tak będziemy określać.  

Ważne w tym kontekście wydaje się zdefiniowanie aktywności ruchowej. 
Przyjęcie definicji fizjologicznej akcentującej wysiłek fizyczny i obciążenie 
fizjologiczne dość rozpowszechnionej w teorii wychowania fizycznego i re-
kreacji ruchowej jest raczej niefortunne. Opierając się na rozumieniu fizjolo-

                                                           
35 C. Hannaford, Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł, Polskie Stowarzyszenie 

Kinezjologów  Medyk, Warszawa, 1998. 
36 L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach., op. cit., s. 167 
37 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Ed. Gallimard, 1945, 

s. 116. W tłumaczeniu polskiego wydania pojawiła się nieścisłość. Przetłumaczenie 
coducteurs afferents jako nerwy doprowadzające jest nieprecyzyjne  (por. Merleau- 
-Ponty Maurice, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński,  Alet-
heia,Warszawa, 2001, s. 104). W nerwach, które dochodzą do kończyny biegną za-
równo włókna przewodzące impulsy nerwowe od kończyny do ośrodków (nazywane 
włóknami efferentnymi lub ruchowymi) oraz włókna nerwowe przewodzące impulsy 
nerwowe od ośrodków do kończyny (włókna afferentne lub czuciowe). W oryginalnym 
tekście jest mowa o włóknach afferentnych. To uściślenie ma istotne znaczenie dla 
rozumienia omawianego zjawiska urojonej kończyny. 

38 Por. przypis 32. 
39 Dla zachowania równowagi statycznej niezbędny jest nieustanny ruch ciała, le-

dwo zauważalny gołym okiem. Gałka oczna nieustannie „omiata” obserwowany nieru-
chomy punkt.  
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gicznym trudno będzie odróżnić aktywność ruchową podczas pracy od aktyw-
ności ruchowej w czasie wolnym, bo efekty fizjologiczne przenoszenia blo-
ków betonowych przez robotników i ćwiczeń w siłowni mogą być podobne. 
Nie będzie również zasadniczej różnicy między aktywnością policjanta peł-
niącego służbę na rowerze, kolarza profesjonalnego odbywającego trening 
i kogoś, kto jeździ sobie na rowerze rekreacyjnie (przy założeniu, że wszyscy 
oni wykonują taki sam wysiłek pod względem ilości pracy fizycznej i jej dy-
namiki). Dodatkowe zamieszanie w tej kwestii wprowadza odróżnienie poję-
ciowe aktywności i pracy od wypoczynku i czasu wolnego, jak to czyni, na 
przykład A. Brzezińska40. Wynikałoby z tego, że o aktywności ruchowej nale-
żałoby mówić tylko w przypadku pracy, natomiast ruchu w czasie wolnym nie 
można wtedy nazwać aktywnością.  

Na konieczność redefinicji aktywności ruchowej zwraca uwagę J.M. Cagigal, 
który zauważa, że znaczna część działań ruchowych wykonywanych na lek-
cjach wychowania fizycznego i sportowego ma charakter mechaniczny. Są one 
pożyteczne dla podnoszenia sprawności ruchowej i poszerzania zasobu umie-
jętności ruchowych, ale mają niewielkie znaczenie edukacyjne. Bardzo kry-
tycznie pisze o szkolnym wychowaniu fizycznym:  

„W istocie nie jest to żaden system edukacyjny. Nie jest to także uczenie 
się (…), ponieważ nie wymaga od dziecka żadnej inicjatywy czy zrozumienia; 
w konsekwencji nie jest zdolny do pełnego rozwijania samoregulacji i systemu 
zwrotnego, który wynikać może jedynie z działalności w pełni intencjonal-
nej”41. 

Działalność ruchowa jako forma oddziaływań w procesie edukacyjnm 
musi ulec „personalizacji, jak to tylko będzie możliwe, musi stać się w pełni 
intencjonalna”42. Jak wykazał A. Łuria, wszelkie procesy świadomościowe: 
wyższe czynności psychiczne, zachowania i działanie wymagają „współdzia-
łania wszystkich struktur i poziomów mózgowia, przy czym każdy z nich 
wnosi swój własny wkład w urzeczywistnienie całego układu funkcjonalne-
go”43. Zaangażowanie w działalności ruchowej znajdującego się w płatach 
czołowych trzeciego bloku mózgu: bloku programowania, regulacji i kontroli 
złożonych form działalności44 nadaje tej działalności znamiona aktywności 
ruchowej. Wymóg, aby działalność ruchowa była właśnie aktywnością rucho-
wą jest szczególnie ważny, gdy mówimy o rekreacji ruchowej seniorów. Jak 
się zauważa, ośrodki mózgowe odpowiedzialne za funkcje wykonawcze 

                                                           
40 Por. A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, Wyd. Naukowe SCHO-

LAR, Warszawa 2000, s. 26. 
41 J.M. Cagigal, Kształcenie człowieka cielesnego, w: (red.) P. Lengrand, Obsza-

ry permanentnej samoedukacji, tłum. I. Wojny, J. Kubin, TWWP, 1995, s. 79. 
42 Ibidem. 
43 A.R. Łuria, Problemy neuropsychologii i neurolingwistyki. Wybór prac, tłum. 

E. Madejski,  PWN Warszawa, 1976, s. 78, por. przypis 32. 
44 A. Łuria, Świat utracony i odzyskany, op. cit., s. 43–44. 
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(zdolności do inicjatywy, planowania, organizacji czasu, koncentracji na wy-
konanym zadaniu, podtrzymywania własnej motywacji) ulegają u starzejących 
się osób znacznie szybszej inwolucji niż inne części mózgu45. Aktywność 
ruchowa, wymagająca zaangażowania ośrodków wykonawczych mózgu była-
by więc czynnikiem kompensującym inwolucyjne efekty trendu biologicznego. 

Sportowa aktywność ciała spełnia bardzo ważną funkcję psychologiczną. 
Jest bowiem sposobem na przełamywanie stereotypów o ciele osoby starzeją-
cej się. Ćwiczący emeryci doświadczając postępów sprawności i umiejętności 
ruchowych nabierają na powrót zaufania do własnego ciała. Systematyczny 
wysiłek fizyczny praktykowany z wyboru, a nie pod przymusem, kształtuje 
przymioty woli: panowanie nad emocjami i lenistwem, wytrwałość, samody-
scyplinę, cierpliwość będące, jak pisze Z. Pietrasiński, „bezkonkurencyjnym 
przedmiotem aspiracji rozwojowych” dorosłych46. Cechy te ułatwiają stawia-
nie sobie celów i dążenie do ich realizacji, co porządkuje, ukierunkowuje 
życie i jest istotnym predykatorem odczuwania szczęścia47. Natomiast utrata 
celów życiowych i bierność są jedną z istotnych przyczyn przyśpieszania in-
wolucji psychicznej i fizycznej48. 

Jednak sport dorosłych nie może być kalką sportu profesjonalnego, kwa-
lifikowanego, tego „telewizyjnego”. Tam już dawno przestał się liczyć sam 
udział, rozwój człowieka, zdominowany został przez względy merkantylne. 
Dążenie do sukcesu sportowego definiowanego przez media, kibiców 
i zarządzających sportem, a więc zdobycie, na przykład, medalu olimpijskie-
go, medalu mistrzostw kraju, Europy, świata nie musi skutkować rozwojem 
osobistym. Język sukcesu sportowego nie jest tożsamy z językiem rozwoju 
osobistego. Można się o tym aż nadto przekonać, gdy prześledzi się kariery 
wybitnych sportowców, którzy niemalże całe swoje zasoby zainwestowali 
w sport wyczynowy zaniedbując takie wartości, jak zdrowie, harmonię ciała, 
bliskie relacje z ludźmi. Daremnie by doszukiwać się w ich systemie wartości 
tego, co stanowi o esencjonalności sportu. Według K. Obuchowskiego tym, co 
decyduje o rozwoju dorosłego człowieka jest podejmowanie ważnych i trud-
nych zadań długofalowych o wartości ponadosobistej49. Czy działalność 
w sporcie wyczynowym jest zadaniem ponadosobistym, jeśli jest tak mocno 
zdominowana przez pieniądze?  

                                                           
45 C. Johnson, Złota jesień czy piekło? op. cit., s. 93. 
46 Z. Pietrasiński, Rozwój człowieka dorosłego, PW „Wiedza Powszechna”, War-

szawa, 1990, s. 154. 
47 C. Johnson, Złota jesień czy piekło? , op. cit., s. 93; por. też B. Przyborowska, 

Wizja człowieka innowacyjnego w kontekście zadań współczesnej edukacji, „Edukacja 
Dorosłych”, 2004, Nr 1–2 (42–43), s. 63–71. 

48 Z. Pietrasiński, Rozwój człowieka dorosłego, op. cit., s. 113. 
49 K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, PWN Warszawa, 1993, s. 173. 
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Aby sport mógł spełniać funkcję rozwojową, trzeba wrócić do jego istoty. 
Wprawdzie można mówić o różnych genezach sportu, to jednak jest w nim 
coś, co stanowi o jego istocie: 
− przekraczanie samego siebie, 
− sport jest katalizatorem koncentracji na swoim ciele nie jako powłoce, ale 

na jego wnętrzu; sport stwarza możliwość odczucia swojego ciała, a więc 
nawiązania z nim zażyłości, zmaganie się z przyrodą, 

− konkurowanie, przy czym konkurenta nie traktuje się jak wroga, ale jak 
przyjaciela, którego udział stymuluje mój rozwój; w ten sposób sport przy-
czynia się do kształtowania zażyłości; w sporcie „przedbiznesowym” zna-
ne były przyjaźnie wśród przeciwników z boiska; spotkania w wioskach 
olimpijskich – nazwa „wioska” była wielce wymowna,  

− sport poprzez intensyfikację wysiłku wzmaga wspólne przeżywanie; wysi-
łek, ból, trudności łączą sportowców. 

Sport w takim ujęciu można rozumieć jako drogę oswajania siebie, in-
nych ludzi i świata. Tym, co u uprawiających sport wywołuje zmiany rozwo-
jowe jest wysiłek i wyzwania sportowe, czyli walka. Są to katalizatory zmian 
rozwojowych. Sport pozwala rozbijać stereotypowe przekonanie o dualizmie 
ciała i umysłu, a dualizm jest fundamentem przekonania o postępującej wraz 
z wiekiem degradacji ciała. Sport stwarza możliwość przeżywania jedności 
cielesno-psychiczno-duchowej. Takie doświadczanie jest kanonem jogi. Nie-
obce jest też ono wędrującym po górach czy jeżdżącym konno. Bardzo istotną 
jakością tych naturalnych sportów jest intensywne przeżywanie jedności 
z przyrodą. Doświadczenia takie są raczej nieosiągalne podczas ćwiczeń 
w klubach fitness50. 

Jakość życia i zażyłość 

Wielkim problemem ludzi w podeszłym wieku jest samotność. Pojawia 
się przygnębienie, bo zawęża się krąg znajomych, a stany depresyjne, z kolei, 
nie sprzyjają nawiązywaniu znajomości. „Piekielna mieszanka”, czyli niski 
poziom serotoniny i wysoki kortyzolu staje się fizjologicznym podłożem syn-
dromu „starego zrzędy” – od takiego człowieka ludzie będą się raczej odsu-
wać. Obniżona witalność i rozbudowane strategie obronne (związane z więk-
szą reaktywnością w stresie) sprawiają, że ludzie w późnej dorosłości nie 
wychodzą innym naprzeciw, a to utrudnia zażyłość. 

Biologiczne podstawy wspólnoty ludzi zostały ustanowione wiele milio-
nów lat temu, jeszcze zanim na Ziemi pojawił się człowiek. Korzeniami sięga-
ją do ukształtowanego dawno mózgu ssaka, określanym w anatomii funkcjo-
nalnej starym mózgiem51. Ta część centralnego systemu nerwowego, zwana 
inaczej układem limbicznym (brzeżnym) ukształtowała się jako efekt ewolu-

                                                           
50 Por. P. Blajet, Ciało w kulturze współczesnej, op. cit., s. 139–150. 
51 E.T. Hall, Poza kulturą, tłum. E. Goździak, PWN, Warszawa 2001, s. 74. 
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cyjnego wymogu życia w grupach. Odpowiada on za przeżywanie emocji 
przyjemności i bólu (układ limbiczny zawiera ośrodki nagrody i ośrodki ka-
ry52) oraz odczytywanie znaczeń środowiska, umożliwiając, między innymi, 
uporanie się z zawiłościami życia w grupie związanymi, na przykład, z hierar-
chią dominacji53. 

Zatem w naszych genach zakodowana jest potrzeba bliskości; potrzeba ta 
może się jednak kształtować i być zaspokajaną przede wszystkim poprzez 
aktywność cielesną, nietematyczną, przedrefleksyjną: dotyk, taniec, sport, 
głównie w środowisku dzikiej natury, bezpośrednia rozmowa, wspólna aktyw-
ność. Wynika to z tego, że świadomość refleksyjna u homo sapiens zaczęła 
odgrywać istotna rolę jako metoda relacji ze światem  dopiero około 10000 lat 
temu. 300–500 pokoleń, jakie przeminęły od tego czasu, to zbyt mało, aby 
nastąpiła istotna zmiana w genotypie. Dlatego z życiowego punktu widzenia 
więcej o kształtowaniu bliskości możemy się nauczyć od człekokształtnych niż 
od psychologów. 

Zażyłość wymaga wzajemnego otwarcia. Otwarcie nie jest możliwe bez ak-
tywności ciała: odczuwania, gestu, dotyku. A właśnie aktywność ciała w podeszłym 
wieku ulega ograniczeniu. Dolegliwości czy myśl o zbliżającej się śmierci sprawia-
ją, że człowiek „ucieka” od swojego ciała54, a z drugiej strony ból lub uciążliwości 
niepełnosprawności ruchowej „wtłaczają” człowieka w ciało, zamykają go w nim. 
Jedna i druga sytuacja są przeszkodą dla zażyłości, bo wymaga ona bycia w swoim 
ciele, a jednocześnie otwierania ciała. 

Istnieje wiele dowodów na to, że ludzie pozostający w bliskich związ-
kach z rodziną, przyjaciółmi, wspólnotą Kościoła zachowują lepszą kondycję 
psychofizyczną. Zażyłość okazuje się kilkakrotnie skuteczniejszym „lekiem” 
na dolegliwości trzeciego wieku niż najlepsze medykamenty. Brak uczuć czy 
niezdolność ich doświadczania jest związana, u swych źródeł z zablokowa-
niem ciała na impulsy płynące z wnętrza i z otoczenia. Może to prowadzić 
w efekcie do patologii ciała. D. Ornish w książce „Miłość i przetrwanie” pre-
zentuje wyniki wielu badań pokazujących, jak katastrofalny wpływ na zdrowie 
może mieć brak zażyłości i jak bycie blisko z drugim człowiekiem sprawia, że 
kilkakrotnie zmniejsza się ryzyko śmierci seniorów, chorych na raka i pacjen-
tów po przebytym zawale czy zabiegu kardiochirurgicznym55. 

Związek między zażyłością a długowiecznością i zdrowiem wydaje się 
mieć swoje uzasadnienie ewolucyjne. Tłumaczy to na przykład hipoteza „po-
mocnej babci” sformułowana przez Marka Konarzewskiego. Odpowiada ona 

                                                           
52 B. Sadowiski, Fizjologiczne podstawy zachowania, PWN, Warszawa 1997, 

s. 381.  
53 Ibidem, s. 191. 
54 Por. K. Wilber, Niepodzielone: wschodnie i zachodnie teorie rozwoju osobo-

wości, tłum. T. Bieroń., Wyd. Zysk, Poznań, 1996, s. 140 i nast. 
55 D. Ornish, Miłość i przetrwanie. uzdrawiająca moc intymności w świetle na-

uki,  tłum. H. Smagacz,  Jacek Santorski & co, Warszawa, 1998, s. 23–70. 
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na pytanie: dlaczego w toku ewolucji pojawiła się tendencja do długowieczności, 
która jest sprzeczna z interesem gatunku? Przecież kobiety po menopauzie nie 
rodzą potomstwa i są raczej obciążeniem dla wspólnoty. Jednakże, gdy w późnym 
paleolicie i wczesnym mezolicie na skutek kurczenia się populacji zwierzyny łow-
nej, spadło znaczenie diety mięsnej, a mężczyźni dla utrzymania swojego statusu 
zaczęli szukać możliwości potwierdzenia swojej roli poprzez prowadzenie walk 
z innymi plemionami56, ciężar zdobywania pożywienia przeszedł na kobiety. Star-
sze i sprawne kobiety, dzięki swojemu doświadczeniu w znajdowaniu kłącz, bulw, 
jaj, mięczaków, owadów były zatem bardzo przydatne dla wspólnoty. Oprócz 
funkcji „producenta” żywności, wypełniały też zadania opiekuńczo-wychowawcze. 
We współcześnie istniejącym plemieniu Hadza w Tanzanii pięcioletnie dzieci 
wyuczone przez babcie potrafią samodzielnie zebrać blisko połowę swej dziennej 
racji żywieniowej. Babcie, nie mogące już przekazywać genów, przyczyniały się 
pośrednio do rozprzestrzeniania swojego genotypu poprzez swoje zaangażowanie 
w życie wspólnoty – dzięki nim ich córki (posiadające ich geny) mogły rodzić więcej 
dzieci, a to zwiększało prawdopodobieństwo przetrwania. Potwierdzają to badania 
drzew genealogicznych farmerskich rodzin z Finlandii i Kanady żyjących w XVIII 
i XIX wieku, w których liczba wnuków była w dużym stopniu zależna od długo-
wieczności babć57. Można też mówić o odwrotnej zależności: większe szanse prze-
trwania miały plemiona długowieczne. Jednakże mechanizmem napędzającym 
była wspólna aktywność cielesna babć i wnuków: zbieranie, szukanie, zabawy, 
iskanie. Zażyłość wydaje się być ukrytym sensem teorii „pomocnej babki”: babcie 
pomagając, zajmując się wnukami, doznawały sympatii i miłości ze strony wnuków 
oraz doświadczały sensu utrzymania zdrowia i sprawności przez długie lata życia.  

Rozpad tej zależności może sprawiać,  że człowiek wraz z postępującym 
wiekiem ucieka od swojego ciała. Im starszy człowiek, tym coraz mniej się 
rusza. Coraz rzadziej dotyka, przytula, czy kocha się z partnerem. Tracąc 
zaufanie do sił witalnych, coraz chętniej poddaje się leczeniu farmakologicz-
nemu. Jednocześnie jest przez ciało coraz bardziej ograniczany. Może jest tak, 
że im bardziej uciekamy od ciała, tym silniej daje ono nam o sobie znać. Może 
właśnie w ucieczce od ciała tkwią przyczyny postępującego zniedołężnienia.  

Bardzo skuteczną formą kształtowania potrzeby zażyłości okazuje się ro-
dzinna aktywność sportowa. Podczas wysiłku fizycznego występuje szczegól-
nie silna aktywacja opiatów endogennych, hormonów mózgu. Działanie opia-
tów wyzwala i utrwala postawy afiliacyjne, wzmacnia zatem więzi społecz-
ne58. Pod tym względem sport zdaje się przypominać dawne rytuały inicjacyj-

                                                           
56 B. Ehrenreich, Rytuały krwi. Namiętność do wojny. Geneza i historia, tłum. 

P. Kołyszko, Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa 2001, s. 124–125. 
57 E. Wołk, Ludzkie zwyczaje żywieniowe a ewolucja człowieka, [w:] B. Przyborow-

ska (red.), Natura. Edukacja. Kultura. Pedagogia źródeł, Wyd. UMK, Toruń, 2006, s. 67. 
58 T. Sikora, Użycie substancji halucynogennych a religia. Perspektywy badaw-

cze na przykładzie zagadnień rytuału i symbolizacji. Zakład Wydawniczy „Nomos”, 
Kraków 2003, s. 236. 
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ne, które stanowiły przed tysiącami lat ważny element przygotowania do życia 
w grupie zbieracko-myśliwskiej. Dla jej przetrwania ważne były takie dyspo-
zycje jej członków, jak sprawność ruchowa, umiejętności przewidywania 
i podejmowania decyzji, odporność na zmęczenie i niewygody oraz poczucie 
wspólnotowości. Wszystkie te dyspozycje rozwijane są także w trakcie aktyw-
ności sportowej. Wiele wskazuje na to, że sport przejął rolę plemiennych 
rytuałów. Tak jak kiedyś rytuały, tak teraz aktywność sportowa podejmowana 
w gronie „współplemieńców” spełnia ważną funkcję rozwojową. 

Najbardziej chyba ewidentnym przejawem wypierania ciała ze świado-
mości jest seksualność osób w „trzecim wieku”. Sprzyjają temu funkcjonujące 
w myśleniu stereotypy na temat seksualności. Badania pokazują jednak, że, 
wbrew panującym stereotypom, ludzie do późnych lat życia mogą być i są 
aktywni seksualnie. Stwierdza się istnienie następującej zależności: im silniej-
sze były potrzeby w młodości, tym większa aktywność seksualna w późnej 
dorosłości. Istotne utrudnienie mogą stanowić przewlekłe choroby, częstsze 
w późniejszych latach. Jednak, jak pokazują przykłady, nawet najtrudniejsze 
przeszkody są do pokonania, co szczególnie dobitnie podważa stereotypy59. 
Ale też z tego wypływa niezwykle ważne wyzwanie edukacyjne: jak kultywo-
wać związki erotyczne w trzecim wieku. 

K. Imieliński twierdzi, że istnieje różnica między kultywacją uczuć ogól-
ną i kultywacja związków erotycznych60. Niestety, wiedza o tej drugiej kwestii 
nie jest zbyt bogata, gdy chodzi o ludzi niemłodych. Nakładają się na to ste-
reotypy. Jednak gra wydaje się warta świeczki. Związki erotyczne dla senio-
rów nie muszą być przeszłością i mogą w istotny sposób wpływać pozytywnie 
na jakość życia. Nie wiemy, co może podtrzymywać napięcie erotyczne senio-
rów, ale możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że jest ono 
funkcją dużo wcześniejszych doświadczeń, a stąd wynika zadanie dla edukacji 
dorosłych. Jednak temat ten, jeśli zajrzeć do publikacji o kształceniu człowie-
ka dorosłego, nie cieszy się wielkim zainteresowaniem, bo przecież dużo waż-
niejsza dla siedemdziesięciolatka jest znajomość języka obcego (sic!). 

Zakończenie. Wstępowanie i zstępowanie 

Zgodnie z koncepcją trójjednej natury człowieka61 egzystencja wymaga 
integracji trzech planów: ziemskiego, pośredniego i niebiańskiego62 albo ina-

                                                           
59 K. Imieliński (red.), Seksuologia społeczna. Zagadnienia psychospołeczne, 

PWN Warszawa 1977, s. 212. 
60 K. Imieliński, Erotyzm, PWN Warszawa, 1970, s. 272. 
61 K. Obuchowski używa określenia metaforycznego mówiąc, że „osobowość jest 

konstrukcją rozpiętą między trzema co najmniej, skrajnie przeciwnymi formami bytu – 
bytem fizycznym, psychicznym i duchowym (K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, 
op. cit., s. 89). 

62 K. Wilber, Psychologia integralna. Świadomość, duch, psychologia, terapia, 
tłum. H. Smagasz, Jacek Santorski & CO Wydawnictwo, Warszawa 2002, s. 283. 
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czej: ciała, umysłu i ducha. Oddalanie się od ciała oznacza stopniową utratę 
czucia ziemi, siebie, innych ludzi. Coraz większą rolę w życiu zaczynają od-
grywać projekty i niepewność. Praktyka cielesna jest w swej istocie uczeniem 
się współczucia – agape, jest niezbędną formą nawiązywania zażyłości ze 
światem przyrody i ludzi. Daje przez to ufność i pewność egzystencji. Tak 
rozumiana stanowi warunek konieczny, jakkolwiek niewystarczający, uczenia 
się emancypacyjnego.  

Rozwój to wstępowanie ku coraz wyższym poziomom istnienia i jedno-
cześnie zstępowanie, czyli rozwijanie i włączanie, aktualizacja (a nie oddzie-
lanie się) poziomów wcześniejszych63. Stąd też redukowanie rozwoju czło-
wieka dorosłego do Wstępowania tak, jak ma to na przykład miejsce w teorii 
rozwoju człowieka dorosłego stworzonej przez Helen. L. Bee64 niesie w sobie 
różnorakie niebezpieczeństwa. Na niektóre z nich zwraca uwagę K. Obuchowski: 

„Jednostka ludzka ograniczona do bycia w sferze duchowej zamienia się 
w oszalałą, ślepą i głuchą świadomość niczego. Ograniczona do sfery psy-
chicznej staje się rozregulowanym zegarem, niewskazującym niczego.”65 

Dlatego uzupełnienie „strategii” edukacji dorosłych o aspekt cielesny jest 
niezbędne, jeśli witalność i zażyłość mają być rzeczywistymi modalnościami 
życia seniora, a nie jedynie doznaniami zarezerwowanymi dla marzeń sen-
nych. 
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