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WSPÓŁCZESNE  KONTEKSTY  EDUKACJI 
DOROSŁYCH

J e r z y  S e m k ó w

DUCHOWY  WYMIAR  DOROSŁOŚCI  ANTIDOTUM  
NA  LĘKI  EGZYSTENCJALNE
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Streszczenie: Analizując pojęcie dorosłości, autor zwraca uwagę na jego wie-
loznaczność i przez to nieokreśloność w świecie naznaczonym ogromnym 
tempem zmian i przeobrażeń. Wizerunek współczesnego dorosłego postrzega-
nego przez najmłodsze pokolenie uległ daleko idącej dekompozycji, by nie po-
wiedzieć dekonstrukcji, do czego w znacznej mierze przyczyniły się obie wojny 
światowe. Mimo to dorosłość w swej dojrzałej postaci jest stanem wymaganym  
i pożądanym społecznie; warunkiem uzyskania statusu osoby niezależnej (autono-
micznej) jest nieustanne uczenie się. Systematyczny kontakt z różnymi formami 
edukacji jest również skutecznym środkiem na przeżywane przez ludzi lęki egzy-
stencjalne. Dobrym sposobem neutralizacji owych lęków jest koncentracja na tym, 
co robimy w danej chwili („tu i teraz”), czemu służy filozofia „uszanowania Te-
raźniejszości”. Najbardziej jednak efektywnym lekiem na lęk egzystencjalny jest 
budowanie w człowieku duchowego wymiaru jego osobowości, który niesie ze sobą 
wolność wewnętrzną, poczucie autonomii i niezależności od świata rzeczy i zjawisk 
będących źródłem niepewności i lęku.

Dorosłość z perspektywy ponowoczesnych zawirowań rzeczywistości

Dorosłość jako kategoria pojęciowa poddawana szczegółowym analizom od 
ponad wieku, w czasach współczesnych zdaje się coraz wyraźniej wymykać twar-
dym regułom myślenia, którego celem jest uchwycenie istoty tego coraz dłuższego 
okresu życia ludzkiego. Wielokrotnie podejmowane próby definiowania okresu do-
rosłego życia człowieka, dostarczając nam wiedzy o różnych jego właściwościach  
i uwarunkowaniach, nie są jednak w stanie zamknąć w jednej uogólnionej wypo-
wiedzi tych cech, które oddałyby całą specyfikę fenomenu dorosłości. 

Mając na uwadze znane powszechnie definicje dorosłości powstałe w ostatnich 
sześćdziesięciu latach począwszy od tych, które akcentują społeczne usytuowanie 
człowieka (Wł. Szewczuk, M. Tyszkowa czy na gruncie zachodnim C.O. Houle,  
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C. Verner, J.W. Johnstone i R.J. Rivera) poprzez definicje kładące nacisk na psy-
chiczne aspekty rozwoju (M.S. Knowles, C.C. Coggins) aż po tych autorów, któ-
rzy dorosłość postrzegają przede wszystkim jako proces o charakterze społeczno-
-kulturowym E. Erikson, J. Loevinger, L. Kohlberg i inni (Malewski 1990) trudno 
nie zauważyć, iż współcześnie wiele z nich utraciło swój status porządkujący  
a te, które wzniosły się na poziom znacznej ogólności, nie zawsze są w stanie 
oddać właściwości, które odróżniają obecnego człowieka dorosłego od jego od-
powiednika sprzed 50 czy nawet 30 lat.

Spójrzmy jednak na dorosłość z dwóch istotnych perspektyw, w dużej mierze 
kształtujących jej obecny wizerunek w stopniu nieporównywalnie silniejszym, 
niż miało to miejsce jeszcze pół wieku temu. Chodzi o spojrzenie na dorosłość 
z pozycji najmłodszych, czyli dzieci (do 12, 13 roku życia) oraz młodzieży, czyli 
tej grupy wiekowej, która dorastając do dorosłości ma znaczny wpływ na ocenę 
osób i całych grup, które przekroczyły 25 rok życia. Odnosząc się do opinii dzieci 
na temat ludzi dorosłych, posiłkuję się codziennym materiałem obserwacyjnym 
jak też dość obfitymi informacjami pochodzącymi z mediów. Nie ulega wątpli-
wości, iż dziecko żyjące współcześnie, zwłaszcza nieco starsze (czyli bardziej 
świadome swoich poczynań) może kształtować swoją opinię o dorosłych już nie 
tylko w oparciu o codzienny kontakt ze środowiskiem rodzinnym i ewentualnie 
sąsiedzkim. Rewolucja elektroniczna, która upowszechniła w ostatnich kilku de-
kadach – obok radia i TV – Internet i telefonię komórkową – dostarczyła najmłod-
szym pokoleniom wiele materiałów odsłaniających nierzadko daleki od ideału 
obraz człowieka dorosłego. Toteż sytuacja współczesnych rodziców okazuje się 
nieporównywalnie trudniejsza niż tychże rodziców sprzed 30 czy nawet 20 lat. 
O ile autorytet osoby dorosłej był dawniej w oczach dziecka z reguły niepodwa-
żalny, bazując nie tylko na samym nimbie starszeństwa, o tyle obecnie autorytet 
ten trzeba budować w oparciu o wiele cech i przesłanek, wśród których zasada 
zgodności postępowania z deklarowanymi racjami wydaje się najważniejsza. Tak 
więc dorosłość, której uosobieniem jest człowiek przekraczający pewną barierę 
wieku sankcjonującą jego fizyczną dojrzałość, podejmujący nowe role społecz-
ne (rodzica, pracownika czy działacza społecznego), wydaje się, iż przestała być 
stanem pożądanym, na który jeszcze niedawno najmłodsi czekali z utęsknieniem. 
Po prostu dorosłość jako czas wolności i odpowiedzialności podlega procesowi 
odbrązowienia. Jeszcze mniej atrakcyjna i pociągająca zdaje się być dorosłość 
w opinii dużej części ludzi młodych, których status osób z reguły uczących się 
i nierzadko podejmujących już pierwszą pracę sankcjonowany jest społecznym 
przyzwoleniem na ten stan rzeczy. Ich obecna sytuacja tym różni się od sytuacji 
ich rówieśników z poprzedniego okresu – realnego socjalizmu, że praca, która daje 
niezależność finansową i poczucie pewnej wartości, stała się dobrem trudnym do 
zdobycia i często niepewnym (umowy nieetatowe). Rysujący się zatem w opiniach 
młodzieży obraz człowieka dorosłego oraz idący w ślad za tym wizerunek doro-
słości pełen rys i załamań traci coraz bardziej na atrakcyjności przestając nęcić 
blaskiem niezależności i spełnienia. 
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Proces swoistej degradacji dorosłości zaczął się w gruncie rzeczy już wcześ-
niej, gdy świat tworzony przez dorosłe społeczeństwo w minionym XX wieku 
pogrążył się w hekatombie kolejno dwóch wojen światowych. Establishment 
dorosłych, uzasadniając te wyniszczające starcia mas ludzkich i towarzyszące 
im ludobójstwo, odwoływał się nie tylko do haseł patriotycznych, lecz również 
rasowych. Wtedy też w ten zgoła absurdalny kontekst dziejowy wciągana była 
młodzież, a nawet dzieci1. Jednakże skala zniszczeń materialnych, kulturowych 
a jeszcze bardziej moralnych, które dotknęły niemal wszystkie społeczeństwa, 
była tak ogromna i przerażająca, że świat dorosłych (odsłaniając prawdziwe swoje 
oblicze) nie mógł liczyć na usprawiedliwienie ze strony najmłodszych pokoleń. 
Dalszy bieg zdarzeń w świecie coraz bardziej uświadamiał nam, iż ludzie doro-
śli, reprezentując niezwykle zróżnicowany potencjał intelektualno-aksjologiczny, 
zdolni są do czynów z jednej strony wielkich o nieprzemijającej wartości, z dru-
giej zaś są w stanie podejmować działania gorszące, niebezpieczne czy wręcz 
godzące w ludzkie życie. Świat, w którym żyjemy, boryka się z całym wachla-
rzem problemów globalnych prokurowanych przez społeczeństwa rządzone przez 
osoby dorosłe. Skłania to nawet niemałą grupę uczonych do postawienia tezy 
o możliwym upadku obecnego ładu światowego z bardzo niewiadomym skut-
kiem. Samuel P. Huntington eksponujący w obrazie rzeczywistości końca XX 
wieku nierównomierność rozwoju cywilizacji współczesnego świata ostrzega 
przed zbliżającymi się konfliktami. Powołuje się m.in. na Lestera Pearsona, który 
już w latach pięćdziesiątych XX wieku ostrzegał, że ludzkość wstępuje w epo-
kę, w której różne cywilizacje będą musiały się nauczyć, jak ze sobą koegzysto-
wać i dokonywać pokojowej wymiany, ucząc się od siebie, poznając swoje dzie-
je. Alternatywą jest w tym przeludnionym świecie brak porozumienia, napięcie, 
zderzenie i katastrofa (Huntington za: Pearson). Obecnie dorośli przedstawicie-
le władzy w skali globalnej starają się wykazać daleko idącą mądrość, chroniąc 
świat przed totalnym konfliktem. Jednakże fakt ten nie jest w stanie zniwelować 
skutków procesu erozji autorytetu człowieka dorosłego, który w swych poczy-
naniach zbyt często popełnia kardynalne błędy. Dowodzą tego ciągnące się lata-
mi wojny lokalne o charakterze religijnym, domowym bądź czysto politycznym 
(np. Afganistan, a w latach dziewięćdziesiątych Jugosławia, obecnie zaś Ukraina,  
a także „państwo islamskie”).

Tak pokrótce zarysowany obraz dorosłości powstały w rezultacie pełniejszego 
oglądu tego etapu życia przez młodsze pokolenia sprawia, iż proces dojrzewania do 
realnej dorosłości w wielu wypadkach wydłuża się, powodując perturbacje w jasnym 
dookreśleniu początków wejścia na drogę samostanowienia i odpowiedzialności 
osób zaawansowanych wiekowo. Problem ten pojawił się już wcześniej w związku  
z wydłużającym się czasem kształcenia formalnego, lecz nabrał znaczenia z chwilą 
uświadomienia sobie przez wielu młodych ludzi skali trudności, które niesie ze 

1  Proceder wciągania dzieci w brudne wojny domowe trwa jeszcze do dzisiaj w krajach Afryki.
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sobą dorosłe życie. Nie zmienia to jednak faktu, że niemal wszyscy młodzi ludzie2 
muszą wkroczyć w ten okres swego życia, który niekiedy diametralnie zmienia ich 
pozycję społeczną, nadając im status osób dorosłych.

Tak więc dorosłość jest stanem wymaganym i pożądanym społecznie, przed 
którym nie ma ucieczki. Równocześnie jednak jej osiągnięcie w pełnym wymiarze 
wszystkich jej wyznaczników rozwojowych zarówno o charakterze psychicznym, 
jak i społecznym zdaje się dzisiaj mało prawdopodobne. Zgodzić się tutaj wypada  
z poglądem Adrianny Nizińskiej, która słusznie zauważa, iż wielość czynników, 
których wpływom ulega osoba dorosła, czyni z niej jednostkę balansującą między 
adaptacją a ciągłą zmianą, stojącą na cienkiej linie, którą dodatkowo potrząsają 
politycy, ekonomiści, specjaliści od marketingu, urzędnicy, kapłani, pracodawcy,  
a nierzadko najbliższa rodzina (Nizińska 2008, s. 10). Użyta tu metafora trafnie 
oddaje sytuację, w której człowiek dorosły musi w miarę świadomie wyważać 
proporcje pomiędzy mechanizmem adaptacji a mechanizmami ciągłej zmiany. 
Przy tym problem leży nieco głębiej, gdyż wyposażana w coraz to nowe elementy 
rzeczywistość, ze swej natury musi być przedmiotem ciągłej adaptacji, ciągłego 
oswajania się z jej coraz nowszym kształtem, jeżeli chcemy zachować minimum 
kontroli nad światem zewnętrznym. Stąd też tylko nielicznym jednostkom udaje 
się wyrwać ze swoistego zapętlenia adaptacyjnego i przeciwstawić mu własną 
kreatywność. 

Czy wszystkie jednak nowe elementy naszego otoczenia wymagają drobiaz-
gowego ich rozpoznania? Czy wszystkie zasługują na to, by je adaptować, przy-
stosować, wykorzystując w codziennym życiu? Czy może tylko niektóre z tych no-
wych propozycji i rozwiązań warte są naszego wysiłku włożonego w ich poznanie  
i następnie użytkowanie? Tempo, w jakim się pojawiają i zaludniają wokół nas 
przestrzeń, nakazuje mimo wszystko włączenie mechanizmu selekcji. Niewątpli-
wie człowiek dorosły musi zaadaptować i wykorzystać szybko rozwijające się 
techniki elektronicznego przekazu, bez których nie wyobrażamy sobie już dzisiaj 
codziennego funkcjonowania. Lecz czy musi ulegać tendencji (modzie?) narzu-
canej przez konsumpcyjny tryb życia albo odwrotnej tendencji do pracoholizmu? 
Czy może być wolny od dyktatu szybko zmieniających się mód i koncepcji życia, 
tak by zachować rudymentarne poczucie tożsamości? Na tak postawione pytanie 
należy odpowiedzieć twierdząco. Dojrzały bowiem do dorosłości człowiek reali-
zując zadania życiowe, jest w stanie odnaleźć w gąszczu atakujących go gadżetów 
i nowości cywilizacyjnych swoją indywidualną drogę. 

By jednak ten stan swoistej autonomii osiągnąć, by stać się – jak to uj-
muje J. Kozielecki – człowiekiem transgresyjnym3, osoba dorosła musi być  

2   W niektórych środowiskach obserwujemy zjawisko pozostawania pod opieką rodziców młodych ludzi 
25-letnich, a nawet 30-letnich, których status jednostek samodzielnych został zakwestionowany.

3   Józef Kozielecki, analizując naturę współczesnego człowieka, zastanawia się Kim jest człowiek? 
Zależnym autonomem czy niezależnym automatem? Harmonijną osobą czy sprytnym maranem? 
(Kozielecki 1998, s. 25).
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w nieustannym kontakcie z różnymi formami edukacji, musi trwać na drodze 
kształcenia, które obecnie wydaje się jedynym sposobem przynajmniej częścio-
wego uniezależnienia się od presji różnych mniej lub bardziej przelotnych zja-
wisk czy procesów. Dotykamy tu pewnego ideału dorosłości, gdyż rzeczywistość 
zdaje się potwierdzać tezę, iż ludzie np. w wieku 50 lat plus nastawiają się przede 
wszystkim na adaptację do istniejącej rzeczywistości albo jej negację. Zjawisko 
negacji nie ma przy tym charakteru w pełni świadomego, opartego na pogłębionej 
wiedzy o świecie, a co za tym idzie wyrastającego z postawy krytycznej. Od-
rzucenie rzeczywistości w jej postaci obecnej ma swoje źródło najczęściej w jej 
niezrozumieniu, często w lęku przed światem, który niesie ze sobą niepewność. 

Człowiek dorosły wobec lęków egzystencjalnych  

Wydaje się, iż lęk egzystencjalny towarzyszy każdemu dorosłemu w różnych 
sytuacjach życiowych. Związany jest on z ryzykiem, które niesie ze sobą fakt po-
dejmowania różnego rodzaju decyzji. Świadomość niepowodzenia kryjącego się 
potencjalnie za każdą decyzją o działaniu – jeżeli mocno absorbuje nasze myślenie 
– jest w stanie zdezawuować sens podejmowanego zadania i w rezultacie oznacza 
albo wycofanie się z już rozpoczętej działalności, albo zakończenie jej niepowo-
dzeniem. W tym momencie dotykamy niezwykle istotnego problemu, jakim jest 
„bezpieczeństwo ontologiczne” i współwystępujące z nim zaufanie. Oczywistość 
podstawowych kwestii egzystencjalnych w życiu człowieka dorosłego takich jak: 
czas, przestrzeń, ciągłość i tożsamość sprawia, iż łatwiej dostrzec mu sens po-
dejmowanych wysiłków w postawionych sobie zadaniach (Giddens 2001). Jak 
pisze A. Giddens, po prostu dorosły milcząco przyjmuje kategorie trwania i roz-
ciągłości, wraz z tożsamością rzeczy, innych osób i – co szczególnie istotne (…) 
– własnego ja  (Giddens 2001, s. 53). Pomaga mu to uchronić się przed poczuciem 
chaosu oraz idącej w ślad za tym trwogi, której pożywką są lęki całkowicie za-
burzające poczucie spójnego i uładzonego oglądu otaczającej nas rzeczywistości. 
A więc chęć uzyskania poczucia „spójności życia codziennego” staje się wyznacz-
nikiem sensu wszelkich podejmowanych zadań. Aby jednak owo poczucie spój-
ności mogło wypełnić przestrzeń ludzkiego myślenia i działania, musi zaistnieć 
fenomen „podstawowego zaufania”, które rodzi się już w okresie dzieciństwa. To 
podstawowe zaufanie pozwala jednostce rozwijać w sobie tendencje do kreowania 
nowych pomysłów, do stwarzania sytuacji sprzyjających jej rozwojowi, słowem 
w oparciu o podstawowe zaufanie może w człowieku rozwijać się pierwiastek kre-
atywności. Anthony Giddens nie ma wątpliwości, iż Kreatywność, czyli zdolność 
do działania i myślenia w sposób nowy, w stosunku do uprzednio ustanowionych 
wzorów jest ściśle związana z podstawowym zaufaniem (Giddens 2001, s. 98). 
W ostateczności rzutuje też ona na poczucie „spójności życia codziennego”. W ten 
specyficzny i zarazem logiczny układ pomiędzy podstawowym zaufaniem a spój-
nością życia codziennego wpisuje się jako element konstytutywny poczucie włas-
nej tożsamości osoby, która stara się w ten sposób zneutralizować destruktywną 
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moc lęków egzystencjalnych. Wiemy jednak, iż pytania egzystencjalne genero-
wane przez samo ludzkie życie raz po raz podważają poczucie spójności codzien-
nego bytowania człowieka. Ich dolegliwość potęgowana natarczywością daje  
o sobie znać szczególnie wtedy, gdy próbujemy odnaleźć się w sytuacji pomyślne-
go finału jakiegoś ważnego zadania życiowego. Następujące wówczas odprężenie 
wywołane spadkiem napięcia psychicznego powoduje z reguły pytanie: „i co da-
lej?” Czy to, czego dokonaliśmy, warte było naszego wysiłku? 

Odpowiedzi na pytania o sens naszych działań nierzadko rozbijają się o barie-
ry intelektualnej niemożności wniknięcia w głąb istoty ludzkiego bytu. Pojawiają-
ce się wówczas zwątpienie, niewiara w moc sprawczą naszych poczynań rodzi lęk 
przed nierozpoznanym światem, lęk przed jego intencjami i generalnie tajemnicą, 
którą skrywa za swymi wieloma twarzami. 

Tak więc lęk dany nam – jak twierdzi S. Kiergegaard – wraz z wolnością nie 
przestaje opuszczać współcześnie żyjącego człowieka. Czy zawsze jednak musi 
być czynnikiem destrukcji i zamieszania? Lęk rodzi się zwykle na gruncie rozmy-
ślań o przyszłych stanach rzeczy, których prawdopodobieństwo urzeczywistnienia 
w kształcie przez nas zaprojektowanym czasami wydaje się niewielkie; realizacja 
celów, do których dążymy, podlega wpływowi tak wielu czynników, że sama świa-
domość istnienia przeszkód może napawać lękiem. Toteż jakże często ratunkiem 
jest całkowita koncentracja na samym działaniu „tu i teraz”. Dotykamy w ten spo-
sób problemu czasu psychicznego, którego presja na naszą świadomość wywołuje 
między innymi stany lękowe. Sposobem na uniknięcie tej presji – zdaniem Eckhar-
ta Tollego – jest podejmowanie takiego działania, któremu towarzyszyłyby radość, 
swoboda i lekkość (Tolle 2010, s. 80). Co zrobić jednak, gdy naszemu działaniu 
brakuje tych cech, gdy jest ono dla nas ciężarem naznaczonym walką? Wówczas 
– zdaniem Tollego – należy skoncentrować się na poszczególnych czynnościach, 
a mniej uwagi zwracać na efekt końcowy. Skupienie się na tym co robię tu i teraz 
jest najlepszym środkiem prowadzącym do odzyskania radości i swobody bycia. 
Koncentracja na teraźniejszości, na tych wszystkich czynnościach, które wypeł-
niają przestrzeń codziennego bytowania – w danej sytuacji, w której każda chwila 
przeżyta jest z pełnym udziałem naszej świadomości – otóż tak pojęta koncentracja 
może prowadzić nie tylko do akceptacji siebie i tego, co robię w danej chwili, ale 
również może stać się źródłem zadowolenia i radości. Wartość zaś tych stanów dla 
normalnego funkcjonowania człowieka potwierdzona jest w „głębszym wymiarze 
istnienia” (Tolle 2010, s. 81). Niezwracanie szczególnej uwagi na rezultaty swoich 
działań możemy tutaj rozumieć tylko w ten sposób, że owoce tychże działań poja-
wią się niejako w sposób naturalny i pełny wówczas, gdy nasze myśli skupimy na 
poszczególnych czynnościach prowadzących do celu. Ten swoisty brak przywią-
zania do rezultatów własnej aktywności nosi w hinduizmie miano „karma jogi” 
i Określa się ją jako drogę uświęconego działania (Tolle 2010, s. 80).

Nie rozwijając szerzej tego niezwykle interesującego podejścia do życia  
i funkcjonowania w nim dorosłego, trudno nie zauważyć, iż proponowana tu-
taj filozofia „uszanowania Teraźniejszości” wydaje się jednym z poważniejszych 
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sposobów wydobycia człowieka dorosłego z bezpardonowej gonitwy za sukcesem 
materialnym, którego wyznacznikami są owe rezultaty działań osiągane w aurze 
ciężkiego wysiłku połączonego z lękiem. 

Duchowość w dorosłości. „Jedność umysłu, ciała i ducha”

Prezentowany wyżej sposób widzenia relacji człowieka z otaczającą go rze-
czywistością i ze światem jako bytem zależnym od naszego postrzegania wyraźnie 
koreluje z koncepcjami akcentującymi rolę świadomości we wszystkich poczy-
naniach człowieka. Życie, przez które przechodzimy nieświadomie prowadzi ku 
katastrofie, ale pełna świadomość funkcji życiowych może jej zapobiec – pisze 
Deepak Chopra (Chopra 1995, s. 19). Wychodząc z dokonań fizyki kwantowej en-
dokrynolog amerykański zwraca uwagę na fakt, iż elementarnym budulcem świa-
ta, a więc i człowieka, są kwanty energii oraz informacji, co sprawia, że zachodzi  
jedność ciała i umysłu (Chopra 1995, s. 22). Świadomość jako generator impulsów 
myślowych wpływa zdecydowanie nie tylko na nasz organizm, ale również na 
reakcje i zachowania, które podejmujemy, dążąc do określonych celów. W tym 
niezwykle interesującym widzeniu człowieka na ścieżkach jego życia uderza teza 
podnosząca jedność istnienia duchowego i fizycznego; a więc ciało i jego potrzeby 
nie jest przeciwieństwem ducha, lecz Ciało jest naszym największym sojuszni-
kiem w procesie rozwoju duchowego (Chopra 1995, s. 150). Wynika to z faktu, iż 
równowaga umysłu, ciała i ducha jest konsekwencją działania praw natury, która 
uczyniła te trzy ważne elementy składowymi naszej osobowości. Tylko wtedy gdy 
trzy wymiary rzeczywistości – materialny, psychologiczny i duchowy – pozostają 
w równowadze, życie staje się pełne (Chopra 1995, s. 151). Nie oznacza to jednak, 
że uwalnia nas to od działania wokół nas i w nas samych „sił destrukcji i kreacji”. 
Jednakże właśnie pełnia życia wiąże się z poczuciem umiejscowienia człowieka 
we „wszechrzeczywistości”, które to poczucie prowadzi do zrozumienia owego 
zjawiska entropii, jakim jest dychotomia kreacji i destrukcji4.

Reprezentowany tu sposób myślenia oraz idące w ślad za tym działania wy-
dają się mocno nawiązywać do kwestii duchowego wymiaru dorosłości. Ducho-
wość bowiem – jak celnie ujmuje to Viktor E. Frankl z definicji jest pierwiastkiem 
wolności w człowieku (Frankl 1984, s. 271), gdyż miano „osoby” przysługuje 
tylko tej jednostce, która zachowuje niezależność „w stosunku do jakiegokol-
wiek stanu rzeczy”, tzn. zachowuje się w sposób wolny. Duchowość człowieka 
dorosłego nie pozwala mu zagubić się w żadnym momencie życia, umożliwia-
jąc zdystansowanie się do realiów, które wyznaczają specyfikę aktualnego usy-
tuowania. To, co duchowe, dopiero dzięki temu dystansowi zdobywa wolność 

4  Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pięć zasad samourzeczywistniania się wynikających 
z powyższych przesłanek filozoficznych: 1. Jestem duchem; 2. Jest tak, jak powinno być; 3. Nie-
pewność jest częścią wszechwładu; 4. Zmienność jest częścią niezmienności; 5. Entropia nie jest 
groźna, rządzi nią bowiem nieskończona siła organizując wszechrzeczywistość (Chopra 1995, 
s. 151).
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i dopiero dzięki tej duchowej wolności, człowiek może podjąć taką lub inną decyzję  
(Frankl 1984). Podążając tą drogą myślenia, dochodzimy do zagadnienia trans-
cendencji, którą psychologowie nurtu humanistycznego uznają za niezbywalny 
aspekt dorosłości. Rozwój duchowy bowiem – (jako przejaw owej transcendencji) 
– zdaniem Janusza Czapińskiego jest następstwem twórczej postawy człowieka, 
który poszukuje mozolnie nowego, przekracza wszelkie granice i docieka sensu 
swojego życia w wymiarze transcendentnym, pozaziemskim; jest istotą duchową 
(Czapiński 2005, s. 9; por. Rowid 1957). Uznając wymiar duchowy natury ludz-
kiej, odrzucamy w ten sposób poglądy redukujące człowieka tylko do fizjologicz-
nych, naturalnych jego potrzeb. Niepoślednią zatem rolę odgrywa rozwój ducho-
wy, który niosąc ze sobą zmiany, wpływa w sposób decydujący na psychiczną 
kondycję człowieka (por. Dolata 2003). Plastyczność jako cecha konstytutywna 
rozwoju duchowego umożliwia jego zróżnicowanie w zależności od indywidu-
alnych i środowiskowych zasobów, którymi dysponuje poszczególny człowiek 
(Harwas-Napierała, Trempała 2000, s. 10). Duchowy wymiar dorosłości manife-
stuje się w takich zachowaniach i umiejętnościach jak autorefleksja, zdolność do 
samooceny, umiejętność budowania w sobie dystansu emocjonalnego do drobiaz-
gów codzienności, które mogą zakłócać prawidłową ocenę rzeczywistości jako 
pewnej całości. W tym właśnie rozumieniu duchowość dorosłej osoby zyskuje 
status pewnego uniwersum5.

Na szczególny wymiar duchowości w życiu człowieka zwraca uwagę Leo 
F. Buscaglia6. „Głębokie poczucie istnienia sfery duchowej” rezerwuje jednak dla 
ludzi, którzy realizują się w pełni, gdyż tylko oni wiedzą że ich człowieczeństwa 
oraz świata, w którym żyją, nie da się wyjaśnić i zrozumieć wyłącznie przez ludzkie 
doświadczenie (Buscaglia 2007, s. 155). Tylko tacy ludzie mają potrzebę przekra-
czania samych siebie, swego ograniczonego świata, by dać wyraz irracjonalnemu 
przekonaniu, że istnieje coś jeszcze, jakaś nadinteligencja niekiedy trudna do na-
zwania. Skłania ich do tego świadomość istnienia jakiegoś nieustannie realizują-
cego się wielkiego planu, w którym wszystko ze sobą współdziała i w którym nie 
ma sprzeczności (Buscaglia 2007, s. 155). Przedstawiając swoją koncepcję pełni 
człowieczeństwa, wychodzi z założenia, iż codzienne życie nie jest w stanie dać 
nam pewności co do prawdziwości swego sensu, zwłaszcza gdy chodzi o kwestię 
pochodzenia życia i dalszego jego istnienia po śmierci. Rodząca się w tej sytuacji 
niepewność może być zaakceptowana albo przez wiarę w życie pozagrobowe, 
albo też przez wybór nicości. W obu jednak przypadkach mamy do czynienia 
z tajemnicą, gdyż żadne z tych rozwiązań nie dysponuje ostatecznymi dowodami. 
Ponieważ obydwie te sytuacje opierają się na systemie wierzeń nieznajdujących 
żadnego konkretnego potwierdzenia, przeto – zdaniem Buscaglii – Każda z tych 
alternatyw uosabia żywy sens duchowości, która rodzi się z afirmacji własnego Ja 

5  Uniwersum jest to prawda naukowa, która jest ważna w każdym momencie czasu i w każdym 
miejscu przestrzeni (Wallerstein 2004, s. 207).

6  Leo F. Buscaglia – charyzmatyczny pisarz i wykładowca University of Southern California. 
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następującej w wyniku samodzielnego dokonywania wyborów (Buscaglia 2007, 
s. 956). Tak więc fakt, że jedni ludzie szukają sensu swej egzystencji w wierze w ży-
cie wieczne po śmierci, inni zaś wierzą w coś przeciwnego, czyli w nicość, świadczy 
o duchowym wymiarze ludzkiej egzystencji także i dlatego, że Duchowość, wiara 
i tajemnica są nieodłącznymi elementami życia (Buscaglia 2007, s. 156).

 Istotę duchowości ujmuje Buscaglia w dwóch pięknych i głębokich zdaniach:
Duchowość to świadomość wszystkiego, co jest i otwartość na to, czego nie 

ma. To siła i nieustraszoność, które pozwalają nam na przekroczenie rzeczywisto-
ści i samych siebie (Buscaglia 2007, s. 159). Warto zwrócić uwagę, że sens zapre-
zentowanych tu poglądów bliski jest filozofii Deepaka Chopry, jak też poglądom 
przedstawicieli psychologii pozytywnej. 

Nieco inną drogą przebiega myślenie o problemie duchowości Marii Straś-
-Romanowskiej. Rozwój duchowy człowieka traktuje ona jako czwarty wymiar ży-
cia psychicznego jednostki7, który polega na odkrywaniu przez człowieka poprzez 
subiektywne przeżycia – rzeczywistości pozamaterialnej, metafizycznej, będącej 
źródłem absolutnej wartości i nadrzędnego, ostatecznego sensu życia (Straś-Ro-
manowska 2003, s. 48). Można zatem powiedzieć, że zarysowaną tu tendencję do 
„transcendentowania siebie ku wartościom” odnajdujemy w procesie odkrywania 
wszelkich uwarunkowań towarzyszących naszej egzystencji. Człowiek kierujący 
się wartościami staje się w najwyższym stopniu twórcą swojego życia oraz siebie 
samego (Straś-Romanowska 2003, s. 48). Tak więc duchowy wymiar rozwoju 
psychicznego człowieka dorosłego można postrzegać jako „wysublimowaną au-
tokreację”, co przybliża nas do znanej tezy Kiergegaarda, że człowiek ostatecznie 
jest tym, kogo sam z siebie uczyni i nikim więcej (Straś-Romanowska 2003, s. 48).

Generalnie wszakże we wszystkich zaprezentowanych tu koncepcjach i po-
glądach daje o sobie znać przekonanie, że życie człowieka zarówno z perspektywy 
jego genezy, jak i końca, owiane jest ogromną tajemnicą wyrastającą na gruncie 
poczucia niepewności co do dalszego bytu po śmierci. Ten fakt zapewne sprawia, 
iż wszystko to, o czym człowiek myśli, a następnie czyni, całe bogactwo jego 
codziennego i odświętnego bytowania nabiera ogromnej wartości, staje się nie 
tylko przez swą niepowtarzalność – czymś „świętym”. Trudno nie zgodzić się 
w tym kontekście z tezą, że tylko ludzie, którzy przeżywają poczucie spełnienia, 
są w stanie w ten właśnie sposób odbierać świat i swoje w nim miejsce. Tylko oni 
potrafią np. być w nieustannym kontakcie z naturą, co przejawia się w głębokim 
odczuwaniu jej nastrojów i w pełni odczuwaniu jej czaru; pozwala to – zdaniem 
Buscaglii – wniknąć w sferę duchową i boskość wszystkich zjawisk i czynić ducho-
wość człowieka czymś oczywistym (Buscaglia 2007, s. 158).

7  Trzy pierwsze wymiary życia psychicznego człowieka to: 1. Wymiar biologiczny (psychofizycz-
ny); 2. Wymiar psychospołeczny; 3. Wymiar podmiotowy. Dwa pierwsze wymiary stanowią 
łącznie wymiar naturalistyczny, natomiast wymiary: podmiotowy i duchowy należą do wymiaru 
osobowego (Straś-Romanowska, Bydgoszcz 2003).
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Próba podsumowania

Wiele zdaje się wskazywać na to, iż rozwój duchowy człowieka postępu-
je wraz z jego coraz bardziej świadomym kontaktem z rzeczywistością świata, 
w którym żyje. Ten świadomy kontakt budowany jest na drodze uczestnictwa 
w różnych formach przekazu – od skondensowanych porcji wiedzy przekazywanej 
w systemie edukacji formalnej, poprzez różnorodne pakiety informacji uzyskiwa-
nych z mediów aż po ten rodzaj wiadomości, których źródłem są różne sytuacje 
życiowe, a więc z reguły ludzie ze swoimi poglądami i ocenami. Koncentracja na 
wszystkich czynnościach zarówno o charakterze fizycznym, jak też intelektualnym 
i psychicznym, która pozwala nam poprzez skupienie uwagi na tym co robimy 
„tu i teraz”, zyskać satysfakcję i radość z działania – przyczynia się znacząco do 
stworzenia swoistego konsensu psychicznego jednostki. Człowiek dorosły kul-
tywujący i rozwijający w sobie taki właśnie stosunek do teraźniejszości i swego 
w niej udziału, budujący swoją tożsamość w oparciu o w pełni świadomy kontakt 
z wszystkimi elementami rzeczywistości, odkrywa w sobie istnienie rzeczywisto-
ści metafizycznej, co wzmacnia jego siły duchowe. Odnosząc się do rezultatów 
swojej działalności i z dystansem koncentrując się na konkretnych czynnościach, 
jednostka przechodzi kolejne stadia rozwojowe, które wzmacniają jej poziom au-
tonomii i poczucia tożsamości, aby w rezultacie osiągnąć „poczucie spójności 
życia codziennego”. Na tej właśnie drodze człowiek uczestniczy w procesie roz-
woju duchowego. W tej sytuacji lęki egzystencjalne zepchnięte na niższy poziom 
świadomości bądź też z czasem wyeliminowane z myśli dorosłego przestają być 
stopniowo przeszkodą w jego rozwoju i doskonaleniu własnego ja. 

Na koniec chciałoby się zapytać jaka jest możliwa rola andragoga w pro-
mowaniu dorosłości dynamicznej poszukującej swego miejsca w świecie płynnej 
nowoczesności przy tym osiągającej coraz wyższe stadia rozwoju osobowego? 
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The spiritual dimension of adulthood as an antidote to existential fears

Key words: adulthood, postmodernism, spiritual dimension existential fears.

Summary: While analyzing the concept of adulthood the author points out to its 
ambiguity and thus indeterminableness in the world marked with rapid changes and 
transformations. Image of modern adult perceived by the youngest generation has 
undergone a far-reaching decomposition, if not deconstruction, to which the world 
wars greatly contributed. Nevertheless, adulthood in its mature form is a socially 
required and desired state; the condition for obtaining the status of an independent 
(autonomic) person is continuous learning. Systematic contact with various forms 
of education is also an effective solution to existential fears experienced by adults. 
A good way to neutralize such fears is to Concentrating on what we do at a given 
moment (“here and now”) embraced by the philosophy of “respecting the present” 
is a good way to neutralize such fears. However, the most effective remedy for 
existential fear is the development of the spiritual dimension of one’s personality, 
which brings internal freedom, sense of autonomy and independence from the world 
of things and phenomena that are the source of insecurity and fear.

Dane do korespondencji:
Dr hab. Jerzy Semków prof. WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie
Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
ul. Katowicka 27
40-173 Katowice
e-mail: jerzysemkow@.gmail.com


