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Wzrost długości życia ludzkiego.
Szansa czy zagrożenie dla ludzkości w XXI wieku?

„Każdy myśli o tym, żeby żyć długo, 
a niewielu o tym, żeby żyć dobrze” 
 Seneka

Streszczenie: Żyjemy w czasach postępującego dzięki rozwojowi medycyny i biotechnologii, 
wzrostu długości życia ludzkiego. Skala tego zjawiska upoważnia do rozważenia jego wybra-
nych skutków. W tej pracy koncentruję się głównie na ewentualnych zagrożeniach. Moim ce-
lem jest odpowiedź na pytanie: czy w kontekście dobra całego społeczeństwa wzrost długości 
ludzkiego życia jest dla nas korzystny, czy raczej szkodliwy? By odpowiedzieć na to pytanie 
w I części pracy rozważam wartość długowieczności, w II natomiast koncentruję się na możli-
wych negatywnych skutkach owego zjawiska. Ostatnia część pracy podsumowuje wcześniej-
sze rozważania i przynosi finalną konkluzję.
Słowa kluczowe: długowieczność, starość, starzenie się, teorie przystosowania do starości, za-
grożenia powiązane z długowiecznością.

Increase in the length of human life. A chance or a threat to humanity in the 21st century?
Annotation: We live in a time of progressing, thanks to the development of medicine and 
biotechnology, an increase in the length of human life. The scale of this phenomenon allows 
us to consider its selected effects. In this work, I mainly focus on possible threats. My goal is to 
answer the question: in the context of the good of society as a whole, is the increase in human 
life expectancy beneficial or rather harmful? To answer this question, in the first part of the 
work I consider the value of longevity, while in the second part I focus on the possible negative 
effects of this phenomenon. The last part of the work summarizes the previous considerations 
and brings the final conclusion.
Keywords: Longevity, old age, aging, theories of adaptation to old age, threats related to lon-
gevity.
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Wprowadzenie
Od dłuższego czasu społeczeństwo naszego kraju, jak i populacja całej Unii Eu-

ropejskiej gwałtownie się starzeje. Ta tendencja narasta, stając się istotnym problem 
politycznym, gospodarczym i społecznym. Według prognozy GUS, w 2035 r. osoby 
w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły 24,5 % populacji naszego kraju1. Co więcej dyna-
micznie postępuje proces podwójnego starzenia się społeczeństwa, tj. wzrasta odsetek 
osób w wieku 80 lat i więcej, który w 2040 r. ma wynieść 9 %. Równolegle do owego 
wzrostu będzie postępował spadek odsetka dzieci w wieku 0-2 lata, z 2,8 % w roku 
2015 do 2,3 % w roku 20402. Nie tylko zmniejszy się odsetek dzieci w całej populacji, ale 
i liczba rodzących się dzieci3. Jednocześnie w efekcie zwiększenia się liczby najstarszych 
seniorów zwiększać się będzie liczba zgonów.

Najbardziej znaczącym skutkiem postępującego procesu starzenia się populacji 
jest zmniejszenie się liczby osób w wieku produkcyjnym i jednocześnie powiększe-
nie grupy osób w wieku poprodukcyjnym. Ten efekt generuje najwięcej problemów, 
od niewydolności systemu emerytalnego po konieczne zwiększenie kosztów ochrony 
zdrowia, pomocy środowiskowej i opieki instytucjonalnej na rzecz seniorów kosztem 
nakładów na edukację i opiekę nad najmłodszym pokoleniem.  

Prognozowana sytuacja demograficzna przypomina wskazywaną przez Dwor-
kina aporię polegającą na tym, że wyrównywanie szans obywateli (w myśl sprawied-
liwości społecznej) zawsze pozostaje w konflikcie ze wspieraniem najbardziej utalen-
towanych. Czy można pogodzić interesy wszystkich obywateli, w sytuacji, gdy jedna 
grupa osób zyskuje nadreprezentację? Innymi słowy: czy   wzrost odsetka seniorów 
w populacji naszego kraju to dla nas szansa czy zagrożenie? W tej pracy próbuję odpo-
wiedzieć na to pytanie. W tym celu przyjrzę się wybranym podejściom do rzeczonego 
problemu.  

Trzeba podkreślić, że w zasadzie każde wzrastające w swoim zakresie zjawisko 
wymaga poważnego potraktowania. Dzięki temu początkowy problem może zostać 
przekształcony w wyzwanie, któremu można sprostać dzięki mądrze opracowanej stra-
tegii, dostosowującej posiadane zasoby do społecznych potrzeb. Jakie są na to szan-
se? Wydaje się, że wiele zależy nie tylko od konkretnych rozwiązań politycznych (np. 
wydłużenia wieku emerytalnego, wdrożenie programu wychowania do starości4, itp.) 
i gospodarczych (rozwój „srebrnej gospodarki”), ale i od zmiany mentalności, a co za 
tym idzie podejścia do samego starzenia się. W tej pracy koncentruję się głównie na 
owej zmianie.

1  Dla porównania, w 2014 r. było to ok. 15 %.
2  Według prognoz subpopulacja najstarszych seniorów ma przewyższyć subpopulacje wnuków. 

Feralnie potrzeby opiekuńcze obu tych grup często zaspokaja ta sama grupa osób – kobiety w wieku 
45-64 lata (tzw. sandwich generation). Kłopot w tym, że owa grupa gwałtownie maleje (por. Z. Szweda-
-Lewandowska, Zmiany struktury demograficznej ludności jako przesłanka polityki…, [w:] Polityka wobec sta-
rości i starzenia się w Polsce w latach 2015-2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2016, s. 19).

3  Prognozowane zmniejszenie się odsetka najmłodszych Polaków ma być wynikiem zmniejszenia 
się udziału oraz liczby kobiet w wieku reprodukcyjnym (15-49 lat), tj. populacji potencjalnych matek 
z 46,4 % ogółu kobiet w 2015 roku do 41 % w roku 2030 i 35 % w roku 2040.  Oznacza to spadek o ok. 
1/3 – z niewiele ponad 9 mln do 6.5 mln kobiet w wieku 15-49 (por. Z. Szweda-Lewandowska, Zmiany 
struktury demograficznej ludności jako przesłanka polityki…, op. cit., s. 21).  

4  Ten program adresowany jest nie tylko do ludzi w wieku 60+, ale przede wszystkim do młod-
szych generacji, np. do obywateli na przedpolu starości – tzn. osób w wieku 45 – 59 lat.
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Względna wartość długiego życia
Niewiele jest dóbr bezwzględnych. Takim dobrem nie jest także długie życie, 

jak i życie samo w sobie. O jego pozytywnej waloryzacji decyduje zawsze jego treść. 
Co stanowi treść długiego życia? Oprócz życiowego doświadczenia i niekiedy prak-
tycznej mądrości, także doświadczenie własnej starości. To ostatnie to problem, ponie-
waż w naszej nadwartościującej młodość kulturze długie, nieuchronnie powiązane ze 
starzeniem się życie nie może przedstawiać sobą większej wartości. Nie bez powodu. 
Nierzadko starość oznacza dokładne przeciwieństwo ludzkiego zdrowia, rozumianego 
jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny5. W starości traci się stopniowo zdrowie 
i wydolność fizyczną. Wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia wielu chorób, w tym 
chorób przewlekłych – nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia, cukrzycy, cho-
roby niedokrwiennej serca i chorób neurodegradacyjnych (np. otępienia starczego)6. 
Do największych bolączek starości należy osamotnienie i izolacja społeczna. Natural-
ną koleją rzeczy dzieci odchodzą z domu, przyjaciele chorują, umiera współmałżonek, 
a młodzi mają niewiele czasu dla ludzi w podeszłym wieku. Często boleśnie odczuwa 
się utratę pracy, co wynika nie tylko z pogorszenia sytuacji finansowej, ale i swego ro-
dzaju kryzysu tożsamości. Ów kryzys jest nieunikniony, o ile przyznamy, że praca za-
pewnia jednostce „sieć społeczną, prestiż i pozycję społeczną, jest często wykładnikiem 
samooceny oraz poczucia własnej wartości”7. Do tego wszystkiego dochodzi świado-
mość przemijania, zbliżającej się nieuchronnie śmierci i związany z nimi bilans życia, co 
u wielu osób wywołuje stany lękowe.

Tak odmalowana długowieczność nie wydaje się atrakcyjna. W świetle powyżej 
zapisanych zdań jej nieodłączny element – starość -  to zjawisko nie tylko negatywne, 
ale i jednorodne, tj. takie, którego treść jest dla wszystkich doświadczających jej osób 
mniej więcej taka sama, bez znaczących odchyleń. W tym podejściu zapomina się o tym, 
że starość to zjawisko złożone. WHO przyjmuje, że 60 lat to wiek, który należałoby 
uznać za początek starości. Ten etap rozwoju człowieka obejmuje: wczesną starość (60-
74 lata), późną starość (75-89 lat) oraz długowieczność (powyżej 90 lat). Istotne jest to, 
że te wyróżnione w starości podetapy bardzo się od siebie różnią. „W okresie wczesnej 
starości większość osób zachowuje sprawność fizyczną, psychiczną i jest samodzielna, 
natomiast w okresie późnej starości u większości osób obserwuje się znaczne ograni-
czenie sprawności we wszystkich obszarach funkcjonowania, a także wzrost potrzeby 
szeroko rozumianego wsparcia”8. Podobnie ta swoista uniformizacja starości ignoruje 
to, że starzenie się jako proces zachodzący w jednostkach ma indywidualny, niepowta-
rzalny charakter. A przecież nie ma dwóch identycznie starzejących się osób. Starych 
ludzi różnią nie tylko przebyte w starości choroby, ale i kondycja, dominujący nastrój 
i stosunek do własnego starzenia się wyznaczający indywidualny styl w jakim dana 

5  Tak zdrowie określa przyjęta w 1948 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) konstytucja.
6  Przyjmuje się, że otępienie starcze (najczęściej w postaci choroby Alzheimera) wystąpi u około 10 

% osób po 65 roku życia.
7  Dominika Dudek, Zagadnienia związane z psychiką osób w wieku podeszłym. Psychopatologia., [w:] 

Psychogeriatria, M. Cybulski, N. Iwaszkiewicz, E. Krajewska-Kułak i K. Kędziora-Kornatowska (red.), 
PZWL, wydaw. I, Warszawa 2017, s. s. 20.

8  S. Steuden, Wybrane psychologiczne aspekty procesu starzenia się i starości, [w:] Psychogeriatria, M. 
Cybulski, N. Iwaszkiewicz, E. Krajewska-Kułak, K. Kędziora-Kornatowska, Wydaw. Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2017, s. 300.
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osoba postanawia przeżyć ten rozdział swojego życia. Jak wskazuje Katarzyna Popiołek9: 
„Każda osoba w późnej dorosłości jest absolutnie niepowtarzalna i tak musi być trak-
towana […] Nie ma podstaw do stworzenia jakiejś ogólnej charakterystyki grupy ludzi 
starszych, która tak naprawdę nie istnieje jako grupa jednorodna”10.

Powyższy cytat akcentuje osobowościowy, psychologiczny wymiar starości, co nie 
oznacza, że deprecjonuje się tu biologiczny aspekt rzeczonego zjawiska. Jesteśmy organi-
zmami, nie tylko osobowościami, stąd nasze starzenie się to „długotrwały, nieunikniony 
i nieodwracalny proces fizjologiczny, obejmujący wiele zmian o charakterze inwolucyj-
nym, [a – MMJ] jego objawy mogą być określane wiekiem metrykalnym, społecznym, 
biologicznym oraz psychologicznym”11. Dla owego procesu znamienne jest współwystę-
powanie zaburzeń psychicznych (zwłaszcza depresyjnych i lękowych) i chorób soma-
tycznych. Nie jesteśmy jednak na łasce wewnętrznej dynamiki własnego starzenia się. 
„Udowodniono, że czynniki psychologiczne, takie jak osobowość, zachowanie czy emo-
cje, mogą wpływać na reakcje organizmu i modyfikować ryzyko wystąpienia różnora-
kich chorób somatycznych (choroby zakaźne, nowotwory, choroby autoimmunologiczne, 
alergie, schorzenia układu krążenia, cukrzyca itp.)”12.

Wszyscy boimy się starości, chociaż łakniemy długowieczności. Za nasz strach od-
powiadają dotyczące starości mity (np. postrzeganie osób starszych jako „słabych, kru-
chych, chorych, obłąkanych, niepełnosprawnych, bezsilnych, bezpłciowych, biernych, 
odizolowanych, niezadowolonych i niezdolnych do uczenia się”13; przekonanie, że starzy 
ludzie są do siebie podobni; przeświadczenie, w myśl którego starzy ludzie są ciężarem 
dla społeczeństwa14) i negatywne stereotypy (np. stereotyp infantylizacji15)16. Jak pogodzić 
strach przed starzeniem się z pragnieniem długowieczności? Współcześnie mamy do tego 
dobre narzędzia. Jednym z nich są naukowe teorie w różny sposób konceptualizujące 
proces ludzkiego starzenia się. Te teoretyczne ujęcia starości17 wyznaczając sposób pojmo-

9  Autorka nawiązuje do koncepcji ciągłości osobowości, która głosi, że człowiek kontynuując swoje 
życie , w żadnym momencie nie zmienia się w sposób radykalny.

10  Por. Ten cytat zaczerpnęłam z referatu prof. Katarzyny Popiołek (psycholog z UŚ). (por. Prof. 
Popiołek: nie ma osobowościowych wzorców starości)

11  S. Steuden, Wybrane psychologiczne aspekty procesu starzenia się i starości, [w:] Psychogeriatria, op. 
cit., s. 300.  

12  D. Dudek, Zagadnienia związane z psychiką osób w wieku podeszłym. Psychopatolgia, op. cit., s. 25.
13  Por. Rowe, J. W. Kahn, R. I. (1998) Successful Aging. New York: Random House (Also Dell, 1999); 

podaję za: A. Włoszczak-Szubzda, M. J. Jarosz, Profilaktyka dobrego starzenia się. Diagnoza stanu. Obszary 
działań, [w:] Pozytywne aspekty starzenia się, W. Kowalski, A. Włoszczak-Szubzda, M. Głowacka, Wydaw. 
Nauk. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2016, s. 29.

14  Por. A. Włoszczak – Szubzda, M. J. Jarosz, Profilaktyka dobrego starzenia się…, op. cit., s. 31 i 34.
15  W myśl tego stereotypu “osoby starsze ze względu na obniżoną sprawność psychiczną i fizyczną 

upodabniają się do dzieci. Taki obraz osób starszych sprzyja przyjmowaniu wobec nich postaw nad-
opiekuńczych, braku szacunku dla ich godności, a w konsekwencji wzmacnianiu w nich poczucia bez-
radności i małej wartości” (S. Steuden, Wybrane psychologiczne aspekty procesu starzenia się i starości, op. 
cit., s. 310).

16  Por. A. Włoszczak – Szubzda, M. J. Jarosz, Profilaktyka dobrego starzenia się . Diagnoza stanu. Ob-
szary działań, [w:] Pozytywne aspekty starzenia się, W. Kowalski, A. Włoszczak-Szubzda, M. Głowacka, 
Wydaw. Nauk. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2016, s.   

17  W tym tekście „starość” i „starzenie się” traktuję tak jakby te dwa pojęcia były synonimami, cho-
ciaż w sensie ścisłym są to różne terminy. Za Stanisławem Steudenem podkreślam, że „starość’ to przede 
wszystkim etap rozwojowy w życiu człowieka, którego początek przypada, jak przyjmuje WHO, na 60 
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wania tego procesu wpływają na to jak ów etap w życiu człowieka będzie doświadczany 
przez konkretnych starzejących się ludzi.

Jeszcze niedawno dominowała, dziś podważana, teoria wyłączania, głosząca, że 
starość charakteryzuje zmniejszanie się zakresu i typu interakcji społecznych, zmiana 
percepcji sytuacji i przyjęcie nowej perspektywy życiowej oraz koncentracja na własnej 
osobie jako skutek malejącego zainteresowania innymi ludźmi. Owo wyłączanie traktuje 
się tu jako naturalną i funkcjonalnie ważną potrzebę rozwojową człowieka starszego, dla-
tego zaleca się stopniowe, od pewnego wieku „wyłączanie się” seniorów z działań, które 
rzekomo nie przystają do ich wieku czy stanu zdrowia. Nasze czasy z kolei preferują „roz-
wojowe” podejście do starości. Należą tu oparte na psychologii life-span (biegu życia) mo-
dele rozwoju człowieka oraz fenomenologiczna koncepcja rozwoju. Psychologia life-span 
podkreśla, że wkraczanie człowieka w okres starości nie oznacza stabilizacji rozwojowej. 
Przeciwnie ten okres pociąga za sobą kolejne zadania. Zakłada się tu, że mimo licznych 
ograniczeń i trudności oraz upośledzenia pewnych sprawności starość, jak każdy inny 
okres w życiu człowieka, stanowi dlań szansę rozwojową i jednocześnie wnosi istotne 
wartości dla społeczeństwa18. Fenomenologiczna koncepcja rozwoju podkreśla z kolei 
rolę autokreacji w  jednostkowym pojmowaniu starości. W myśl tego ujęcia na to, jacy 
okażemy się w późnej dorosłości pracujemy przez całe życie. Każdy samodzielnie nadaje 
sens temu okresowi i kształtuje jego obraz. W tym podejściu podkreśla się rolę „filarów 
energii”, tj. tego, co umożliwia kontrolowanie wszystkiego, co sprzyja zdrowiu człowieka 
w miejsce koncentrowania się na chorobie. Takie podejście do własnego starzenia się wy-
maga poczucia sensowności (coś ma sens, kiedy w to wierzymy), poczucia zrozumiałości 
(występuje, gdy umiemy sobie wytłumaczyć to, co nas spotyka) oraz zaradności (umiejęt-
ności korzystania z pomocy i wsparcia innych ludzi)19.

Nie mniej ważne dla sposobu doświadczania własnego starzenia się są teorie przy-
stosowania do starości20. Dla celów tej pracy najciekawsza wydaje się teoria gerotrans-
cendencji. Podkreśla się w niej, że najbardziej istotną w przystosowaniu do starości jest 
zdolność przekraczania własnych ograniczeń oraz orientacja na dalszy rozwój poprzez:

- „wzrastające zrozumienie siebie i wychodzenie poza aktualne wyobrażenie o so-
bie samym,

- poszerzenie własnej aktywności, wychodzenie poza własne sprawy i kierowanie 
się ku innym ludziom,

- tworzenie syntez na bazie zdobytych doświadczeń i wspomnień z przeszłości,
- zmierzanie do głębszego rozumienia sensu życia, wzajemnych powiązań pomię-

dzy osobą a światem”21.

rok życia,  a „starzenie się” to długotrwały, nieunikniony i nieodwracalny proces fizjologiczny, trwający 
(w domyśle!)praktycznie od początku życia ludzkiego.  

18  Por. S. Steuden, Wybrane psychologiczne aspekty procesu starzenia się i starości, op. cit., s. 299.
19  Por. Wykład prof. Katarzyny Popiołek.
20  Mamy wiele takich teorii. Należą tu: teoria selektywnej optymalizacji z kompensacją, która głosi, 

że istotą pomyślnego starzenia się jest koncentrowanie się na pozytywnych i minimalizowanie nega-
tywnych stron procesu starzenia się; koncepcja oscylacji pomiędzy asymilacją i akomodacją, w której 
kluczowe jest dostosowanie osób starszych do narastających wraz z wiekiem rozbieżności pomiędzy 
oczekiwaniami i możliwościami; teoria społeczno-emocjonalnej selektywności, podkreślająca, że starość 
pociąga za sobą zawężenie kręgu kontaktów społecznych na rzecz mniej licznych, ale głębszych relacji 
z ludźmi (por. S. Steuden, Wybrane psychologiczne aspekty procesu starzenia się i starości, op. cit., s. 305-307).   

21  S. Steuden, Wybrane psychologiczne aspekty procesu starzenia się i starości, op. cit., s. 307-308.
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Osobliwością opisanej właśnie teorii jest to, że nie koncentruje się na tym, czym 
starszy wiek rzeczywiście jest, ale raczej na tym czym on być może. Ważną funkcję pełni 
tu generatywność osób starszych, która to podważa negatywne stereotypy i postawy spo-
łeczne odnoszące się do nich, ponieważ wskazuje na znaczenie udziału seniorów w życiu 
rodzinnym i społecznym. Sprzyja ona także dobrostanowi duchowemu, psychicznemu, 
fizycznemu i społecznemu starszych ludzi22.  

Różne formy aktywnej adaptacji do starości proponują teorie konstruktywnej sta-
rości, np. teoria starości z wyboru, stylu życia, kompetencyjna czy przepływu. Wszystkie 
one zakładają, że „życie jest zadaniem, łączącym się z ciągłym poszukiwaniem wiedzy 
i nabywaniem nowych umiejętności społecznych”23.

Groźne długie życie?
 Jak już pisałam zjawisko „siwienia” społeczeństwa jest szczególnie społecznie 

dotkliwe z powodu jednocześnie występującego spadku urodzin. W tej sytuacji system 
ubezpieczeń społecznych staje się coraz mniej wydolny co ma związek z zaburzoną nie-
doborem młodych osobników pokoleniową zmianą. Rządy krajów borykających się z tym 
problemem radzą sobie z nim poprzez wspieranie rozrodczości (np. polskie „500+” na 
każde dziecko), liberalną politykę migracyjną24 oraz poprzez zachęcanie osób 60 -o i 70-let-
nich do pozostania bądź powrotu na rynek pracy.

Interesujące, związane ze starzeniem się społeczeństw problemy wskazuje Fu-
kuyama w swojej książce Koniec człowieka. Zauważa tam, że wzrost długowieczności jako 
typowy dla krajów rozwiniętych może znacząco komplikować stosunki międzynarodo-
we. Obawia się on, że „linia podziału między Pierwszym a Trzecim Światem będzie za 
kilkadziesiąt lat dotyczyć nie tylko dochodów i kultury, ale również wieku. W Europie, 
Japonii i części Ameryki Północnej mediana wieku wynosić będzie niemal 60 lat, w sła-
biej rozwiniętych krajach sąsiednich zaś przeważać będzie nieznacznie lat 20”25. Poza tym 
w rozwiniętym świecie znaczący elektorat będą stanowiły starsze kobiety, co w istotny 
sposób wpłynie na prowadzoną politykę. Można się spodziewać mniejszych wydatków 
na obronę kraju i rezygnacji z zaangażowania militarnego na zewnątrz danego kraju, np. 
w międzynarodowych misjach. W efekcie, jak przypuszcza Fukuyama, świat być może 
podzieli się na Północ, gdzie polityka będzie odpowiadała preferencjom starszych kobiet 
i Południe rządzone przez super wpływowych młodych gniewnych. Jeśli tak się stanie 
może to wygenerować poważny międzynarodowy konflikt. Opcjonalnie do bezpośrednie-
go konfliktu między tymi dwoma politycznymi obozami może dojść za sprawą emigracji. 
Wówczas „podział Północ-Południe pojawi się w każdym kraju – coraz starsza ludność 
urodzona w danym miejscu będzie współistnieć ze zróżnicowanymi kulturowo i znacz-

22  Por. A. Steuden, Wybrane psychologiczne aspekty…, op. cit., s. 307-308.
23  S. Steuden, Wybrane psychologiczne aspekty starzenia się…, op. cit., s. 308.
24  Jak zauważa Marek Lechowski przyjmowanie imigrantów to dobry sposób na zwiększenie pro-

duktywnej części społeczeństwa, ale pod pewnymi warunkami: 1. Należy przyjmować tylko tych imi-
grantów, którzy posiadają pożądane umiejętności lub reprezentują rzadkie zawody, 2. Trzeba stworzyć 
szersze możliwości imigracji osobom niewykwalifikowanym, jednocześnie zachęcając je do powrotu 
do kraju urodzenia, 3. Powinno się promować migrację w następującej sekwencji: rekrutacja, transfer 
pieniędzy do ojczystego kraju i powrót do niego (por. M. Lechowski, Czy jest nas za dużo?, Wydaw. Al-
ternatywne, Poznań 2020, s. 19).    

25  F. Fukuyama, Koniec człowieka, przekład B. Pietrzyk, Znak, Kraków 2004, s. 91.  
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nie młodszymi imigrantami. (…)W tych krajach zmiany w strukturze wiekowej ludności, 
którym sprzyja wzrastająca długowieczność mieszkańców, mogą być przyczyną wzrostu 
konfliktów społecznych”26.

Wydłużenie życia będzie miało wielki wpływ na wewnętrzną strukturę społe-
czeństw. Zdaniem Fukuyamy najważniejsze zmiany będą dotyczyć funkcjonowania hie-
rarchii społecznych. Utrzymuje on, że ludzie ze swej natury przywiązują wagę do pozycji 
społecznej i już od wczesnego dzieciństwa tworzą wiele hierarchii dominacji. Duża ich 
część oparta jest na wieku. Owe hierarchie są sensowne, ponieważ wiek jest w wielu społe-
czeństwach powiązany ze sprawnością fizyczną, wiedzą, doświadczeniem, umiejętnością 
podejmowania decyzji, osiągnięciami, itp. Jednak po przekroczeniu pewnej granicy wie-
ku ów związek wieku i zdolności zaczyna się odwracać. Wiek przestaje być atutem. Ten 
problem był kiedyś nieobecny, ponieważ średnia długość ludzkiego życia wynosiła czter-
dzieści kilka lub pięćdziesiąt kilka lat. Zatem następstwo pokoleń zażegnywało wystąpie-
nie owego kłopotu. Przedłużenie życia załamie większość hierarchii opartych na wieku, 
ponieważ „kiedy ludzie zaczną masowo dożywać 60, 70, 80, a nawet 90 lat (i pozostaną 
aktywni zawodowo do tego wieku) (…) naturalną tendencję kolejnych pokoleń do ustę-
powania pokoleniom następnym zastąpi współistnienie trzech, czterech, czy nawet pięciu 
generacji”27.

Co jest złego w owym współistnieniu? To, że ludzie znajdujący się na szczycie hie-
rarchii społecznych zazwyczaj nie zamierzają rezygnować ze swojej wyróżnionej pozycji, 
dlatego nierzadko używają swoich wpływów do obrony swoich pozycji. To niedobrze, bo 
zablokowana w ten sposób pokoleniowa zmiana zazwyczaj niesie ze sobą nową, bywa że 
także lepszą jakość. By owa zmiana mogła mieć miejsce demokratyczne lub merytokra-
tyczne społeczeństwa wprowadzają instytucjonalne mechanizmy usuwania przywódców 
bądź szefów, którzy się zestarzeli. „Tworzone w oderwaniu od konkretnych przypadków 
formalne zasady – takie jak ta o wieku obowiązkowego przechodzenia na emeryturę – są 
przydatne właśnie dlatego, że nie wymagają one od instytucji dokonywania trudnej oceny 
zdolności danej osoby w późnym wieku”28.  Tym samym owe zasady często oznaczają 
dyskryminację tych spośród starszych ludzki, którzy są nadal w pełni zdolni do pracy, dla-
tego są miejsca w pracy w USA, w których zasada o wieku emerytalnym nie obowiązuje.

Mimo istnienia wyjątków – w pełni sprawnych i jednocześnie innowacyjnych sę-
dziwych szefów - zmiana pokoleniowa jest dobrem, które domaga się specjalnej ochro-
ny. Najważniejszy, przywoływany przez Fukuyamę argument odwołuje się do postępu 
i zmian, które wnosi ze sobą nowe pokolenie. To poważna racja, ponieważ wynika z niej, 
że w społeczeństwie, w którym starzy ludzie rozdają karty zmiany polityczne, społecz-
ne i intelektualne będą o wiele wolniejsze niż w społeczeństwach młodych29. Poza tym 
zmiana pokoleniowa odpowiada sprawiedliwości społecznej, która domaga się równego 
dostępu do dóbr (w tym stanowisk i władzy) dla wszystkich. Inaczej, jak słusznie zauważa 
Fukuyama, „ludzie młodsi będą jedynie usiłującą znaleźć posłuch mniejszością”30.

26  F. Fukuyama, Koniec człowieka, op. cit., s. 93.
27  F. Fukuyama, Koniec człowieka, op. cit., s. 95.
28 F. Fukuyama, Koniec człowieka, op. cit., s. 95.
29  Przykładem bardzo młodego społeczeństwa jest Rwanda. W tym państwie bardzo dba się o śro-

dowisko naturalne, co jest nowym trendem w polityce. Odpowiada to temu, co na temat innowacyjnej 
młodości pisze Fukuyama.

30  F. Fukuyama, Koniec człowieka, op. cit., s. 97.
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Co zrobić ze starszymi w pełni sprawnymi pracownikami? Fukuyama propo-
nuje by wypracować zasady nakazujące ciągłe zwiększanie kwalifikacji obywateli oraz 
obniżenie ich pozycji społecznej na późniejszym etapie życia. Postęp techniczny dewa-
luujący umiejętności i zawodowe kompetencje starszych ludzi usprawiedliwia ich prze-
sunięcie w dół w hierarchii społecznej w celu dokwalifikowania, ale i po to by zrobili 
oni miejsce nowym, wspinającym się po owej drabinie adeptom. To ustąpienie miejsca 
młodym jest konieczne, o ile chcemy uniknąć konfliktu pokoleniowego.  

Rozwiązanie jakie powyżej zaproponował Fukujama funkcjonuje w prakty-
ce wielu przedsiębiorstw. Jest to tzw. zarządzanie wiekiem.  Ten typ zarządzania jest 
niezwykle użyteczny w przypadku zróżnicowanego wiekiem zespołu pracowników, 
przede wszystkim dlatego, że maksymalizuje efektywność całej zatrudnionej w danej 
firmie kadry. B. Urbaniak i I. Wieczorek określają je jako zarządzanie obejmujące róż-
norakie działania skierowane głównie do starszych pracowników, skoncentrowane na 
poprawie ich środowiska pracy oraz zdolności jej wykonywania31. Owo zarządzanie 
ma dwa wymiary: gospodarczy i związany z samym przedsiębiorstwem. W kontek-
ście gospodarczym jest to „zarządzanie procesem starzenia się zasobów ludzkich przez 
politykę państwa i negocjacje zbiorowe, natomiast na poziomie przedsiębiorstwa od-
nosić się będzie do uwzględnienia problemu starzenia się zasobów ludzkich w nim 
zatrudnionych”32. Celem tego typu zarządzania jest utrzymanie aktywności zawodowej 
pracowników, przynajmniej do granicy wieku emerytalnego, a nawet dłużej. Jak za-
uważa L. Funk33 ów cel realizuje się poprzez minimalizowanie przesłanki „wypycha-
jącej” (push factors) i „wyciągającej” (pull factors) z rynku pracy. Pierwsza przesłanka 
odnosi się do ograniczania możliwości starszych pracowników poprzez blokowanie 
ich awansu, niekierowanie ich na dokształcające kursy zawodowe, ignorowanie ich 
zmieniających się z wiekiem potrzeb co do optymalnego środowiska pracy. Wszyst-
ko to oznacza gorsze w porównaniu z młodymi traktowanie starszych pracowników. 
Przynosi ono w efekcie pogorszenie ich wydajności pracy. Przesłanka druga odnosi się 
natomiast do polityki państwa. Państwo może ograniczyć możliwość przechodzenia na 
wcześniejszą emeryturę i/lub uzależnić wysokość pobieranego świadczenia od kon-
tynuowania zatrudnienia po przejściu na emeryturę. W zarządzaniu wiekiem nie po-
winno się widzieć polityki faworyzującej starszych pracowników, ale raczej politykę 
wyrównywania szans na rynku pracy osób w różnym wieku. Poza tym dzięki temu 
stylowi zarządzania wszyscy pracownicy danego przedsiębiorstwa są wysoce efektyw-
ni, a sama firma konkurencyjna.  

Istotnym mankamentem długowieczności jest często fizyczne i umysłowe nie-
dołęstwo, skutkujące faktyczną zależnością od innych osób. Wielu autorów, w tym 
Fukuyama, wskazuje, że ta „dolegliwość” dzięki rozwojowi medycyny jest rzadka 
w populacji 65+. Powszechnie występuje dopiero na etapie późnej starości, tj. przeważ-
nie w wieku 80 -u i więcej lat. Występujące wówczas pogorszenie zdolności w coraz 
większym stopniu cofa tych ludzi do niesamodzielności wieku dziecięcego, a przez to 

31 Por.  B. Urbaniak I I. Wieczorek, Zarządzanie wiekiem pracowników, [w:] Pracownicy 45+ w naszej 
firmie, B. Urbaniak (red.), UNDP, Warszawa 2007, s. 11.

32  R. Maciejewska, S. Maciejewski, Zarządzanie wiekiem jako odpowiedź na zachodzące zmiany demogra-
ficzne, s. 148.

33  Por. L. Funk, Employment Opportunities for Older Workers: A Comparison of Selected  OECD Coun-
tries, DICE Research Raport 2/2004, s. 3-4.
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kłóci się z ideałem osobistej autonomii, tak ważnym dla wielu ludzi. Fukuyama pod-
kreśla, że skutki społeczne rosnącej długowieczności będą zależały od rozmiarów grup 
młodszych i starszych seniorów. Im mniejszy odsetek tych drugich, tym lepiej. Przy 
czym rozmiary obu tych grup osób zależeć mają od „równomierności” przyszłych 
osiągnięć medycyny. „W optymistycznym scenariuszu technika oddala od nas jedno-
cześnie wszystkie zachodzące równolegle procesy starzenia – na przykład odkrywając 
na poziomie molekularnym wspólny powód starzenia się wszystkich komórek soma-
tycznych i opóźniając ten proces w całym organizmie. Wszystkie organy szwankowa-
łyby wówczas w tym samym czasie, po prostu później – w kategorii I [osoby w wieku 
65+- MMJ] znalazłoby się więcej osób, w kategorii II [80+-MMJ] zaś mniej”34. Równie 
dobrze jednak ów założony postęp medyczny mógłby być nierównomierny, tj. taki, że 
znaleźlibyśmy sposób na przedłużenie życia ludzkiego ciała, ale nie potrafilibyśmy za-
hamować jego umysłowej degradacji. W ten sposób coraz większej ilości osób zamiast 
życia podarowano by wegetację.

Liczbowa przewaga ludzi starych w danym społeczeństwie ma rzutować, zda-
niem Fukuyamy, na znaczenie jakie ludzie przypisywać będą życiu i śmierci. Jego zda-
niem w całej ludzkiej historii po dziś dzień życie i tożsamość ludzi wiązały się nieroze-
rwalnie z rozmnażaniem (a przez to z posiadaniem rodziny i wychowywaniem dzieci) 
i/lub pracą, konieczną do utrzymania siebie i swojej rodziny. „Rodzina oraz praca opla-
tały jednostkę siecią społecznych zobowiązań, nad którymi często nie miała ona kontro-
li; zobowiązania te wymagały wielkiego wysiłku i wyrzeczeń, dawały jednak z drugiej 
strony olbrzymią satysfakcję. Uczenie się, jak sprostać takim wymaganiom, kształto-
wało moralność oraz charakter”35. W prognozowanej, zmienionej strukturze wiekowej 
rozwiniętych społeczeństw, w której przewagę mają mieć starzy ludzie związanie przez 
rodzinę czy pracę będzie o wiele słabsze, nawet w grupie seniorów nadal aktywnych 
zawodowo, ponieważ wówczas będzie to zajęcie podejmowane z wyboru. W tej sytua-
cji, jak przypuszcza Fukuyama, pozbawione więzów obowiązku emeryckie życie stanie 
się samotne i puste, ponieważ dla wielu osób obowiązki nadają życiu wartość.

Nie podzielam tego pesymistycznego poglądu. Nie znam prognozy, która wiesz-
czyłaby liczebną przewagę starszyzny w całej populacji, a nawet gdyby taka była mi 
znana nie wyciągnęłam podobnego do Fukuyamy wniosku. Starzy ludzie nie rodzą 
i nie pracują (zazwyczaj) zatem trudno zakładać, że praca czy rodzina nadaje ich życiu 
sens. Nie musi to jednak oznaczać egzystencjalnej pustki. Życie nie znosi próżni, dla-
tego można się rozsądnie spodziewać, że przynajmniej młodsi seniorzy odnajdą sens 
w jakimś nowym rodzaju aktywności. Kiedyś było to, zanikające w naszym prefigura-
tywnym świecie36, przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia najmłodszemu poko-
leniu. Może dzisiaj mogłaby to być jakaś forma twórczości?  

34  F. Fukuyama, Koniec człowieka, op. cit., s. 99.
35  F. Fukuyama, Koniec człowieka, op. cit., s. 102.
36  Nawiązuję tu do książki Margaret Mead „Kultura i tożsamość”. Ta antropolożka wyróżniła 3 

typy kultur: postfiguratywne – w nich dzieci uczą się od swoich rodziców; kofiguratywne – w których 
zarówno dzieci, jak i dorośli uczą się od swoich rówieśników i prefiguratywne – w których dorośli uczą 
się również od swoich dzieci. Zdaniem autorki po raz pierwszy w dziejach to „młodzi zyskują sobie 
wyjątkowy autorytet w swym prefiguratywnym zrozumieniu nieznanej jeszcze nikomu przyszłości” 
(M. Mead, Kultura i tożsamość, PWN, Warszawa 2000, s. 23).
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Statystycznie znaczący wzrost długości ludzkiego życia, podobnie jak wzrost li-
czebności całej populacji naszego globu, stanowi realne zagrożenie dla środowiska na-
turalnego. Z bardzo wielu naukowych publikacji, a także coraz częściej także z mediów, 
wiemy, że ludzie zagrażają naturze z powodu swoich wygórowanych konsumpcyjnych 
aspiracji. W naszych czasach ludzie chcą coraz więcej nie zważając na ograniczone 
możliwości naszej planety. Wiemy co generuje efekt cieplarniany bądź przyczynia się 
do zaśmiecania świata, a mimo to niewielu z nas stać na to by samochód zamienić na 
rower, nie kupować co sezon nowych ubrań, nie korzystać z plastikowych opakowań 
czy przejść na dietę wegańską, bądź promowany obecnie fleksitarianizm. Co mają do 
tego starzy ludzie? Wydaje się, że tę część populacji wyróżnia konserwatyzm poglą-
dów, a przez to jakiś rodzaj zamknięcia na nową, nie zawsze łatwą w odbiorze wiedzę, 
jaką w moim odczuciu jest wiedza z zakresu ekologii i ekofilozofii. Starzy ludzie mają 
swoje ugruntowane przez lata nawyki i upodobania kulinarne, które niechętnie zmie-
niają. Mają także plany, o ile ich na to stać, dalekich zagranicznych wojaży, wymaga-
jących przelotu samolotem.  Poza tym część z nich wyznaje filozofię „po mnie potop” 
i w związku z tym traktują własną starość jako okres wyrównywania sobie doznanych 
na przestrzeni całego życia prawdziwych bądź urojonych krzywd. To powoduje, że 
rzadziej od młodych ludzi żyją ekologicznie.

Uwagi końcowe:
Mimo wskazanych w poprzedniej części tej pracy problemów jakie pociąga za 

sobą wzrost długości ludzkiego życia wydaje się, że zjawisko to powinniśmy traktować 
raczej jako szansę, aniżeli zagrożenie dla społeczeństwa. Z badań dotyczących wdraża-
nia w konkretnych przedsiębiorstwach zarządzania wiekiem wiemy, że zróżnicowane 
zespoły pracownicze, w tym różniące się swoim wiekiem, osiągają najlepsze wyniki 
w swojej pracy. Dzięki pragmatystom wiemy natomiast, że dla efektywnego i zadowa-
lającego życia najważniejsza jest wysoka samoocena, ponieważ stanowi ona podstawo-
wy warunek wiary w możliwość osiągania założonych celów. Przekładając to na prob-
lematykę starości można powiedzieć, że napawające optymizmem nowe, teoretyczne 
ujęcia starości, o których tu pisałam, o ile zostaną uznane przez seniorów, a zwłaszcza 
przez osoby znajdujące się na tzw. przedpolu starości, mogą zaowocować produktyw-
ną, społecznie zorientowaną starością na większą niż dotychczas skalę. Żeby tak się 
stało powinniśmy się zawczasu przygotowywać do samodzielnej i satysfakcjonującej 
starości, czytając na jej temat i dbając o swoje zdrowie. Równie ważny jest dialog mię-
dzypokoleniowy, który wydaje się być warunkiem koniecznym solidarności międzypo-
koleniowej. Nawet jeżeli rzeczywiście żyjemy dziś w prefiguratywnej kulturze, w której 
wiedza starszych jest z powodu postępu technicznego nieuchronnie zdezaktualizowa-
na, to i tak możemy i powinniśmy się uczyć od starszych, przynajmniej od tych, których 
charakteryzuje mądrość transcendentalna37. Życie jest zawsze zadaniem, któremu trud-

37  Mądrość transcendentalna cechować ma dobrze przystosowanych do starości ludzi. Jej „funda-
mentalną cechą jest orientacja na osiąganie wewnętrznej wolności, przekraczanie własnych ograniczeń 
i odkrywanie sensu zdarzeń życiowych w kontekście całego życia. Osoby starsze charakteryzujące się 
mądrością, stają się bardziej akceptujące, a mniej oceniające w stosunku do siebie, innych ludzi, a tak-
że wielu sytuacji życiowych. Zatem pozytywnym efektem doświadczeń życiowych, a jednocześnie 
odzwierciedleniem mądrości, jest: umiejętność równoważenia refleksji i działania, zdolność rozróżnia-
nia sytuacji, w których wytrwałość jest wskazana, od takich, w których konieczne jest wycofanie się, 
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no podołać, jeżeli jest się jednocześnie uczniem i swoim nauczycielem. Współczesny 
kryzys i jednocześnie głód autorytetów jest tego swoistym dowodem.
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