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Gerotranscendencja

S

TARAJ C SI ZROZUMIE,

jak ludzie stawiaj czoo osabieniu ich ciaa i umiejtnoci, gerontolodzy zaczli uywa sowa „transcendencja” na okrelenie stanu, który musi wytworzy i podtrzyma
kada starzejca si osoba. Pozwol sobie tu przytoczy definicj sowa
„gerotranscendencja” zaproponowan przez Larsa Tornstama i jego
wspópracowników z uniwersytetu w Uppsali.
Odchodzc nieco od wasnych bada oraz teorii i obserwacji dokonanych przez innych […], sugerujemy, e ludzkie starzenie
si, czyli sam proces doywania podeszego wieku, zawiera potencja dojcia do gerotranscendencji. Skrótowo rzecz ujmujc,
gerotranscendencja jest zmian w metaperspektywie polegajc
na przejciu od wizji materialistycznej i racjonalnej do bardziej
kosmicznej i transcendentnej, która zwykle pociga za sob podniesienie jakoci ycia. W zalenoci od definicji „religii”, teoria
gerotranscendencji moe, lecz nie musi, by postrzegana jako
teoria rozwoju religijnego. W badaniu powiconym pacjentom
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w stanie terminalnym Nystrom i Andersson-Segesten (1990) odkryli, e niektórzy pacjenci wykazywali stan peen spokoju, który
pod wieloma wzgldami jest zgodny z naszym rozumieniem gerotranscendencji. Nie udao im si jednak znale adnego zwizku
pomidzy deklarowan bd praktykowan religijnoci a wspomnianym stanem spokoju ducha […] Podobnie jak w Jungowskiej
teorii indywiduacji, gerotranscendencja jest postrzegana jako
ostateczna faza w naturalnym procesie dojrzewania i zdobywania mdroci. Definiuje ona rzeczywisto jako co nieco odmiennego od rzutowanej na wiek podeszy rzeczywistoci wieku
redniego. Zgodnie z moj teori, osoba gerotrancendentna dowiadcza poczucia kosmicznej jednoci z duchem wszechwiata, co
wie si z przedefiniowaniem czasu, przestrzeni, ycia i mierci
a take wasnego „ja”. Jednostka moe take dowiadcza spadku zainteresowania rzeczami materialnymi oraz wikszego zapotrzebowania na samotn „medytacj” (Tornstam 1993).
Zacytowani teoretycy w swojej pracy polemizowali z innymi gerontologami, a take z pewnymi zaoeniami buddyzmu zen i z przedstawicielami wielu rónych dyscyplin naukowych.
Przytoczony fragment dobrze opisuje to, czego dowiadcza osoba
przechodzca gerotranscendencj, a mianowicie:
1. Osoba gerotrancendentna dowiadcza poczucia kosmicznej jednoci
z duchem wszechwiata”, co odnosi si do ksiki The Lives of
a Cell Lewisa Thomasa.
2. Czas jest zawony do teraniejszoci, co najwyej wybiegajcej
tydzie naprzód. Dla ludzi powyej dziewidziesitki wizje
dalszej przyszoci s bardzo mtne.
3. Przestrze równie powoli si zawa wraz ze spadkiem moliwoci fizycznych.
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4. mier staje si wartoci syntoniczn, zgodn z naturalnym
porzdkiem rzeczy.
5. Poczucie wasnego „ja” rozszerza si, obejmujc znacznie wiksz grup ludzi poczonych wzajemnymi relacjami.
„Transcendencja” jest sowem, którego nie uywamy zbyt chtnie
z racji jego specyficznego wydwiku, noszcego znamiona niezwykoci,
a nawet witoci. Zgodnie ze sownikow definicj, oznacza ona po
prostu „przekroczenie pewnego poziomu, wyniesienie si ponad ograniczenia, przekroczenie, doskonao”. Dlatego te sowo to na dobre
zagocio w sferze religii, chronicej je przed naduywaniem poprzez
stosowanie tego wyrazu w mowie potocznej. Fakt, e sowo to moemy
znale w dowolnej religii, nie dziwi chyba nikogo, gdy obejmuje ono
obszar wykraczajcy poza ludzk wiedz, wyraajc jednoczenie nadzieje i oczekiwania wszystkich prawdziwie wierzcych.
Historycy zajmujcy si wczeniejszymi epokami maj dowody na to,
e w krajach Wschodu starzy ludzie byli darzeni ogromnym szacunkiem
z racji tego, e przez cae swoje dugie ycie oferowali innym cenn prac i porady. Starzy mdrcy czstokro opuszczali gwarne ycie w swoich
spoecznociach, udajc si do pustelni w górach lub lasach. Nie musiao to jednak oznacza cakowitej samotnoci i utraty dotychczasowego
szacunku, gdy ludzie ci byli nierzadko odwiedzani przez innych, którzy
przynosili im jedzenie i na róne sposoby troszczyli si o nich, pozwalajc starcom cieszy si tego rodzaju „emerytur”. Z tego, co mi wiadomo, przywódcy duchowi w wielu miejscach wiata równie porzucali
pene aktywnoci ycie w klasztorach, preferujc ywot pustelników.
By moe ludzie naprawd starzy znajduj w ten sposób bezpieczne
miejsce, w którym s w stanie zastanowi si nad swoim pooeniem
w cakowitej samotnoci. Jak by nie patrze, jest to jedyny sposób, w jaki
mona ostatecznie pogodzi si ze zmianami, które czas wywouje w naszych ciaach i umysach. W pewnym momencie wycig dobiega bowiem
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ko ca i czowiek nie musi si ju nigdzie spieszy. Niektórzy dochodz
do tej konkluzji wczeniej, inni o wiele za póno.
Tego rodzaju „wycofanie”, polegajce na samodzielnej rezygnacji
z codziennych dziaa , jest zawsze wynikiem wiadomego wyboru. Nastawienie takie nie musi przy tym oznacza cakowitej rezygnacji z zaangaowania w ycie, gdy ludzie tacy czsto, jak to nazywa Erik, „angauj si w sposób niezaangaowany”. Ten paradoksalny stan wykazuje
swego rodzaju transcendentne waciwoci, „odejcie […] od wizji
stricte materialistycznych i racjonalnych”. Mimo to, kiedy wycofanie si
jest motywowane pogard dla ycia i ludzi, dowiadczenie spokoju ducha i transcendencji jest bardzo mao prawdopodobne.
O duym szczciu mog mówi ci, którzy mieli luksus wyboru. Wielu
starych ludzi zmaga si bowiem z wycofaniem narzuconym z zewntrz.
Fizyczne sabnicie wzroku, suchu, zbów, koci i innych partii ciaa
czsto prowadzi do osabienia kontaktu z innymi ludmi oraz wiatem
zewntrznym. Taki sam wpyw mog mie równie emocjonalne i psychologiczne reakcje na wasn sabo. Rzecz jasna, te ostatnie czsto
wynikaj z cech otoczenia, które stara si umieci starych ludzi tam,
gdzie nie bd widziani ani syszani. Rónice pomidzy samodzielnym
a narzuconym przeniesieniem si do domu opieki s oczywiste. Spadek
sprawnoci moe pocign za sob take zmian nastawienia, za
ustpienie przykrych objawów moe odwróci narzucone sobie wycofanie.
Z kolei transcendencja w sytuacji wymuszonego wycofania jest znacznie mniej prawdopodobna, cho równie moliwa.
Starajc si stworzy skuteczne pod wzgldem spoecznym poczucie
wasnego „ja”, musimy zmierzy si z wasn tosamoci czasow. Próbujc uciec od obcienia teraniejszoci, wybiegamy mylami w przód,
w stron przyszoci. Typowy spoeczny model staroci zachca jednak
do zaniechania tworzenia planów na przyszo, ale zarazem zakada
zaprzestanie poszukiwania nowego ycia, roli czy wasnego „ja”. Takie
propagowanie faszywej staroci, opierajcej si na zaprzeczeniu, osabia
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moliwoci rozwoju. Jak zatem powinien wyglda waciwy rozwój od
dojrzaoci do mierci? Mam wraenie, e czsto brakuje nam odwagi
do tego, aby wyobrazi sobie nas w podeszym wieku, nie uciekajc si
przy tym do wygodnych uroje . Próby wygldania na osoby modsze s
niczym innym jak tylko udawaniem kogo, kim si w istocie nie jest.
Rzadko mona spotka si z zachcaniem do zdobywania mdroci
pyncej z pokory, która moe by bardzo szeroka i nadspodziewanie
mocna. Doskonao i spenianie oczekiwa zniechcaj nas do wiczenia „mioci” poprzez wyobrani i dziaania twórcze.
Prawd mówic, w miar starzenia si powinnimy stawa si coraz
bardziej ludzcy. Musimy odkrywa wolno do przekraczania ogranicze narzucanych nam przez wiat i szuka spenienia. W pocztkach
mamy tylko to, co dostaniemy od innych. W okresie rodkowym, kiedy
ostatecznie nauczylimy si sta na wasnych nogach, poznajemy sposoby dopenienia wasnego ycia i oczekuje si od nas, e bdziemy dawa
innym to, co w modym wieku dostawalimy sami. W ten sposób, kiedy
nasz czas przeminie, bdziemy pamitani przede wszystkim za to, co
dalimy innym. Z tej perspektywy mier moe by naszym ostatecznym
darem. Kadego dnia wierzymy w jej istnienie, ale musimy te pamita, e poprzez samo ycie wasnym yciem moemy stworzy co, co
zwikszy bogactwo miejsca, z którego si wywodzimy. Florida Maxwell
powiedziaa kiedy, e naszym jedynym obowizkiem moe by wyjanianie i wzbogacanie tego, kim jestemy, oraz polepszanie naszej wasnej wiadomoci. Wysiek caego naszego ycia bdzie potrzebny do
tego, by wróci bogatszym do miejsca pochodzenia.
Gerontolodzy uywajcy terminu „gerotranscendencja” czsto nie
precyzuj opisywanych przez siebie zjawisk. Nie przedstawiaj dokadnie kompensacji, które w podeszym wieku ju nie wystpuj, ani te
nie zajmuj si wystarczajco szczegóowo nowymi, pozytywnymi zyskami natury duchowej. By moe po prostu s jeszcze za modzi. Ja
sama, pomimo swojej staroci, nie waham si opiera wasnych zacho-
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wa na do mistycznych wyraeniach. Przykadowo zauwayam, e
sowo „transcendencja” staje si duo bardziej ywym terminem, jeeli
zmieni go na „transcendansja”, a nawet na „transcendansing”, odwoujce si do ciaa i duszy i popychajce nas do wzniesienia si ponad
chroniczne, dystoniczne aspekty naszej ziemskiej egzystencji obciajcej nas i utrudniajcej nam rozwój i aspiracje.
Osignicie „transcendansji” oznacza przekroczenie, wzniesienie
si, doskonalenie i niezaleno od wszechwiata i czasu. Zakada równie wyjcie poza wszelk ludzk wiedz i dowiadczenie. Jak jednak
mona co takiego uzyska? Skaniam si ku stanowisku, e stajemy si
wycznie poprzez prac i czyny. Transcendencja nie musi ogranicza
si do dowiadcze wycofania. Poprzez dotyk nawizujemy kontakt
z innymi ludmi i ca nasz planet. Transcendansja moe oznacza odzyskanie dawnych umiejtnoci, takich jak zdolno do zabawy, radoci
lub piewu, a przede wszystkim stanowi jednoznaczne przezwycienie
lku przed mierci i pomaga odwanie skoczy w nieznane. Co niezwyke, osignicie takiego stanu wymaga wycznie uczciwej, wytrwaej pokory.
S sowa, które popychaj nas do dziaania. Transcendansja — o to
wanie chodzi! To jedna ze sztuk, pena ycia, piewu i muzyki. Dziki
niej jestem w stanie obj sam siebie, poniewa szepcze mi ona do
ucha ca prawd o mnie. Nic wic dziwnego, e pisanie stao si tak trudne. Transcendansja posuguje si jzykiem sztuki, a wic takim, który
w najcieplejszy i najgbszy sposób przemawia do dusz i serc. Wielki
taniec ycia przenosi nas w rejony dziaania obejmujcego wszystkie
aspekty ciaa, umysu i ducha. Czuj si poruszona, gdy starzej si
i sabn z kadym dniem, ale nagle zaczynam dostrzega otaczajce
mnie bogactwa, widz pikno w kadym szczególe i czuj moc przepywajc przez moje ciao. Podejrzewam, e w takich momentach
John Keats musi si umiecha:
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„Pikno jest prawd, prawda piknem” — bo z t wiar
yjesz i nic do szczcia nie trzeba Ci wicej.
John Keats, Oda do urny greckiej, tum. Zenon Przesmycki

Zestarzenie si jest przywilejem. Pozwala komentowa ycie, które
moemy przey w retrospekcji. W miar upywu lat retrospekcje zawieraj coraz wicej, a przywoywane sceny i dziaania staj si coraz
bardziej prawdziwe i bliskie. Czasami nawet odlege sceny i dowiadczenia s zadziwiajce, a ich ponowne przeywanie moe by czym
bardzo wyczerpujcym. Powicenie si retrospekcjom sprawia, e na
dziewitym etapie ycia normalne jest zrozumienie, i znajdujemy si
na stromej ciece prowadzcej pod gór. Droga do piknego punktu
widokowego jest nie tylko stroma, ale take wska, zamiecona i kamienista, ale kady nasz krok sprawia, e naszym oczom ukazuje si
coraz wiksza cz malowniczej panoramy, a niebo i chmury majestatycznie przepywaj nad naszymi gowami.
Wszystkie te pikne sowa nie pozwalaj jednak zapomnie, e masz
równie pewne zobowizania wzgldem swojego ciaa, dziki któremu
jeste w stanie wspina si na to zbocze. Dlatego te musisz pamita
o wziciu plecaka i zastanowi si, jak przygotowa swój organizm do takiej wdrówki, która moe by trudna wskutek wszystkich zwizanych
ze staroci kopotów zdrowotnych. Jestem zdania, e w dziewitej fazie ycia konieczne jest zmniejszenie naszego adunku poprzez zostawienie za sob czci posiadanych rzeczy, zwaszcza tych, które wymagaj czasu i uwagi. Jeeli chcesz wspi si na szczyt, Twój plecak nie
moe by ciki. Do osignicia sukcesu konieczny jest te trening
trwajcy cae ycie, gdy bardzo atwo jest zrzuca win za potknicia
na teren, wiato i wiatr. Oczywicie od czasu do czasu naley te odpoczywa, ale nie mona uala si nad sob i rezygnowa z wdrówki.
Trzeba mie te ze sob ródo wiata, gdy dni staj si coraz krótsze.
Kiedy zapada zmrok, pie potrafi doda nam animuszu. Ciemno
przynosi za odpoczynek i sny o ludziach bliskich, drogich i kochanych.
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Tak wic wyruszasz przed siebie. So ce owietla Ci twarz, Ty za
starasz si zwraca uwag na liskie, lune kamienie i na to, by oddycha równomiernie. Czasami musisz zwolni i zastanowi si nad tym,
czy i jak i dalej. W kadym momencie wdrówki syntoniczne i dystoniczne impulsy odpowiedzialne za poddawanie si i kontynuowanie
marszu tocz ze sob ustawiczn walk. Kady krok stanowi prób i wyzwanie. Takie napicie, pod warunkiem, e nie tracimy go z oczu i utrzymujemy je pod nasz kontrol, jest niezbdnym czynnikiem kadego
naszego sukcesu. Kady krok jest bowiem testem naszej syntonicznej
niezalenoci i siy woli.
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