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Podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku,

tak i starość może być najpiękniejszym okresem życia, 

w którym osiąga się życiową mądrość i czuje prawdziwy smak życia, 

a to, co się w ciągu życia przeżyło, daje poczucie rzetelnego dzieła.

 Bywają jednak jesienie słotne i bezowocne,

 i starość też jałowa, bolesna, a nawet tragiczna być może.

Antoni Kępiński (1918–1972), Rytm życia, Kraków 1978

Pracę tę poświęcam

moim kochanym Dziadkom

Agnieszka Nowicka
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Wstęp

W przebiegu życia ludzkiego można wyróżnić kilka etapów. Pierwszym 
z nich jest okres dzieciństwa, ostatnim zaś starość. Starość jest tak samo istotną 
fazą naszego życia, jak każda inna. Jednak, jak zauważa J. Semków (Semków, 
2002), współcześnie jest ona spostrzegana w sposób bardzo zróżnicowany. 
Jeszcze w połowie XX wieku dość rozpowszechniony był pogląd, że starość 
jest mniej wartościowym, niż wcześniejsze, okresem życia ze względu na po-
głębiający się defi cyt sił witalnych człowieka i jego degradację biologiczną. 
Natomiast na przełomie XX i XXI wieku próbuje się nadać starości nowy 
wymiar, eksponując jej rangę związaną z różnymi aspektami wartościowego 
i satysfakcjonującego funkcjonowania jednostki w fi nalnej fazie życia. 

Obecnie starość coraz częściej jest postrzegana nie jako okres stagnacji 
i biernego oczekiwania na śmierć, lecz jako faza życia, w której człowiek ma 
do wypełnienia wiele różnorodnych zadań, ułatwiających mu adaptację do 
nowych warunków życia, wzbogacających jego osobowość i nadających sens 
jego dalszej egzystencji. Stanowi ona dla jednostki kolejne życiowe wyzwanie, 
któremu musi sprostać, pomimo pogarszającego się wraz z wiekiem stanu 
zdrowia i sprawności psychofi zycznej. W świadomości społecznej coraz bar-
dziej utrwala się przekonanie, że kreowanie własnej starości w dużym stopniu 
zależy od nas samych. 

Co sprawia, że ostatnia faza życia człowieka fascynuje przedstawicieli 
tak wielu dyscyplin naukowych? Dlaczego obecnie podejmuje się próby wa-
loryzacji starości? Najprawdopodobniej przyczyn tego stanu rzeczy należy 
upatrywać we wzrastającej na całym świecie liczbie osób w starszym wieku, co 
jest spowodowane wydłużaniem się przeciętnego życia ludzkiego, spadkiem 
umieralności oraz mniejszym wskaźnikiem urodzin. Na dodatek, jak wynika 


