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Jadwiga Daszykowska

Od kultu młodości do stylu życia kidult

Wprowadzenie

„Choroba cywilizacyjna” – tak niektórzy psychologowie nazywają zjawisko tzw. 
dorosłych dzieci, które nie chcą przekroczyć granicy dorosłości. Takich osób 
jest w społeczeństwie coraz więcej – alarmują1. Tylko w Polsce żyje 2,5 miliona 
osób w wieku kidulta, mieszkających z rodzicami, więcej jest mężczyzn niż 
kobiet2. Wiele czynników przyczyniło się do wyłonienia zjawiska kidult. Jednak 
nie one będą przedmiotem niniejszego artykułu. Tekst jest próbą odpowiedzi 
na pytania: co to jest kidult?, jakie są charakterystyczne przejawy stylu życia 
kidult?, jakie wnioski płyną z analizy tego fenomenu społeczno-kulturowego?

Autorka pragnie podkreślić, że gruntowną podbudowę teoretyczną niniej-
szego opracowania stanowią (poza literaturą przedmiotu wymienioną w tekście) 
rozważania podjęte przez autorkę na łamach dwóch poprzedzających artykułów: 
Nurty transmisji młodości w dorosłość oraz Transmisja młodości w dorosłość 
w kontekście zmieniającego się społeczeństwa3. Prace te ukazały się na łamach 

 1 Zob. E. Sobańska, Wygodne życie z pępowiną, „Polska Głos Wielkopolski” 14–15 kwiet-
nia 2012, nr 88 – dod. „Magazyn Rodzinny”, s. 4.

 2 Za: Kim jest kidult? Nowe zjawisko społeczne w Europie, http://mowimyjak.se.pl/newsy/
fakty/kim-jest-kidult-nowe-zjawisko-spoeczne-w-europie,22_66911.html (24 sierpnia 
2017); por. Office for National Statistics, Why are more young people living with their 
parents?, http://visual.ons.gov.uk/living-with-parents/ (25 sierpnia 2017).

 3 Zob. J. Daszykowska, Nurty transmisji młodości w dorosłość, „Społeczeństwo i Rodzina” 
2016, nr 49, s. 50–68; tejże, Transmisja młodości w dorosłość w kontekście zmieniającego 
się społeczeństwa, „Społeczeństwo i Rodzina” 2017, nr 51, s. 81–99.
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kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina”. W tekście Od kultu młodości do stylu 
życia kidult, poza literaturą naukową, wykorzystano materiały prasowe i źródła 
internetowe, w większości popularnonaukowe, w celu dokonania charaktery-
styki podjętych problemów, a przede wszystkim zaprezentowania ich przykła-
dów w praktyce. Niniejszy tekst jest ostatnim, który zamyka wymieniony cykl 
publikacji.

Konceptualizacja słowa kidult i pojęć powiązanych

Badacze sygnalizują, że młodzi ludzie otrzymują współcześnie mniej wsparcia 
niż w poprzednich kilkudziesięciu latach, stąd zdarza się, że unikają samodziel-
ności, odpowiedzialności i obowiązków przypisywanych dorosłości. Określają 
ich neologizmy, takie jak „dziecinni dorośli”, „nie w pełni dorośli”, z angielskiego: 
kidults lub adultescents4, rejuveniles, twixters. W Niemczech nazywa się ich: 
Nesthocker, we Włoszech: mammone, w Indiach: zippy, w Japonii: freeter, we 
Francji: puériculture5. Wobec mężczyzn stosowane jest określenie „Piotruś Pan”, 

„wieczny chłopiec”, we Włoszech jest to zwrot bomboccioni6.
Pojęcie kidult pojawiło się w latach 90. ubiegłego wieku w USA w wyniku 

„zapotrzebowania społecznego, zgodnie z tezą, że osoby dorosłe (stare) nie chcą 
nigdy dorosnąć, gdyż starość (a nawet dorosłość) jest niepożądana”7. Stąd – jak 
twierdzi James E. Côté – można zauważyć, że młodzi ludzie niejako „prolon-
gują”, tj. przedłużają młodość8. Słowo kidult stanowi połączenie angielskich 
rzeczowników kid (dziecko) i adult (dorosły). Zwrotu tego użyła w połowie 
lat 90. włoska firma komputerowa KidultGames, produkująca gry na konsole. 
Następnie koreański LG Economic Research Institute ogłosił „proroczo”, że kidults 
mogą stać się źródłem dużych pieniędzy dla tych, którzy zechcą ich dostrzec. 

 4 Zob. A.I. Brzezińska, P. Kaczan, K. Piotrowski, M. Rękosiewicz, Odroczona dorosłość: 
fakt czy artefakt?, „Nauka” 2011, nr 4, s. 67.

 5 Zob. B.R. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka 
obywateli, przekł. H. Jankowska, Warszawa 2008, s. 9–10.

 6 Zob. M. Janiszewska, Niedojrzały mężczyzna – moda czy już epidemia?, http://kobieta.
gazeta.pl/kobieta/2029020,107880,13786886,Niedojrzaly_mezczyzna___moda_czy_
juz_epidemia___WYWIAD_.html (22 sierpnia 2017).

 7 Zob. J. Twardowska-Rajewska, Piękny umysł czy kidult, w: M. Halicka, J. Halicki (red.), 
Zostawić ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi 
Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej, Białystok 2006, s. 137.

 8 Zob. J.E. Côté, Arrested adulthood: the changing nature of maturity and identity, New 
York 2000, s. 1.
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Termin znalazł się także w 2002 roku w słowniku Raynet Business & Marketing, 
wskazywał na człowieka, który świadomie sięga po produkty stworzone z myślą 
o dzieciach lub nastolatkach9.

Benjamin R. Barber dosadnie określa to zjawisko jako „infantylizację”, 
„nastolatyzację”: „ludzie coraz mniej chcą się zachowywać zgodnie ze swoim 
wiekiem. […] Lata młodzieńcze zaczynają się przed okresem dojrzewania i dla 
niektórych trwają do końca życia […], wypieranie się własnego wieku jest już 
zjawiskiem powszechnym”10. Według Witolda Września (autor odwołuje się do 
definicji Barbera), „nastolatyzacja to symboliczne podtrzymywanie w doro-
słym życiu tych elementów, które są mile wspominane z okresu młodości. To 
podążanie za «młodzieżowymi» modami, dążenie do maksymalizacji doznań 
w czasie wolnym i czasie zabawy oraz chęć zaspokajania sztucznych potrzeb, 
wykreowanych przez świat biznesu, a będących jakoby potrzebami dorosłych 

– dorosłych, którzy nie chcą do końca wydorośleć. Mimo tego nastolatyzacja 
nie oznacza zaniedbywania obowiązków zawodowych i rodzinnych, chociaż, 
szczególnie w przypadku tych drugich, wprowadza trochę zmian […] nasto-
latyzacja jest próbą transmisji młodości poza ramy powszechnie uważane za 
wiek młodzieńczy, chociaż zarówno nastolatyzacji, jak i wspomnianej wcześniej 
infantylizacji nie należy rozumieć dosłownie. W jednym i drugim przypadku 
jest to jedynie zbiór cech charakteryzujących w ostatnich latach codzienność 
dorosłych”11. Skutek tych społeczno-kulturowych uwikłań, tj. „wydłużania się” 
młodości na dorosłość, nazywany jest „kryzysem ćwierćwiecza”12. „Kryzys 
ćwierci wieku objawia się biernością, zagubieniem i obniżonym poczuciem 
własnej wartości. Pojawiają się nagle pytania egzystencjalne, które kilka dekad 
wcześniej stawiali sobie jedynie nastolatki”13.

Z perspektywy Witolda Września, „rozwój cywilizacyjny i przemiany kul-
turowe ostatnich kilkudziesięciu lat modyfikowały zmiany relacji pomiędzy 
światem dorosłych a światem młodzieży. Proces ten rozpoczął się w latach 
pięćdziesiątych XX wieku wraz z dynamicznym rozwojem kultury młodzieżowej, 
któremu towarzyszył równoległy rozwój tych segmentów świata biznesu, które 

 9 Zob. Kidult: odpowiedź na niepewne jutro, http://stylzycia.newsweek.pl/kidult- 
odpowiedz-na-niepewne-jutro,34377,1,1.html (25 sierpnia 2017).

 10 Zob. B.R. Barber, dz. cyt, s. 12.
 11 Zob. W. Wrzesień, Czy ulegając nastolatyzacji zachowamy młodość?, „Roczniki Socjo-

logii Rodziny. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne” 2010, t. 20, s. 39.
 12 Zob. K. Szafraniec, Młodzi 2011, Warszawa 2011, s. 38.
 13 Zob. M. Pietkiewicz, A. Bogusz, Nie chcą być dorośli, bo to trudne i nie ma sensu, 

„Dziennik” 15 maja 2008, nr 113, s. 13.
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za grupę docelową obrały młodzież. Mniej więcej w połowie lat dziewięćdzie-
siątych ubiegłego stulecia nastąpiła znacząca jakościowa zmiana. Dotychcza-
sowy styl życia, typowy dla dorosłych, uległ istotnym przeobrażeniom. Dorośli 
w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej, a także w Polsce, zaczęli coraz 
silniej przejawiać dążność do zachowania cech młodości. Nie tylko wiązało 
się to z wyglądem zewnętrznym, chociaż jako oznaka młodości wygląd był 
i nadal pozostaje istotnym wyróżnikiem zachodzących zmian. Równolegle 
pragnienie pozostania młodym nie oznaczało rezygnacji z przywilejów doro-
słości. To samo pokolenie, które wypromowało w latach sześćdziesiątych XX 
wieku kult młodości, a później odniosło sukces w dorosłym życiu, teraz po 
przekroczeniu czterdziestego czy nawet pięćdziesiątego roku życia ponownie 
«odkryło młodość»”14.

Wprawdzie proces nastolatyzacji dorosłości ma genezę – jak wspomniano 
– w latach 50. ubiegłego wieku, a w Polsce to zjawisko pojawiło się ponad czter-
dzieści lat później, to trzeba zaznaczyć, że w ostatnich latach uległo ono znacz-
nemu nasileniu. Młodzi ludzie mają po dwadzieścia parę lat, są wykształceni, 
świat stoi przed nimi otworem, ale odczuwają dziwny bezwład i strach przed 
dorosłością, za której początek umownie przyjmuje się ukończenie studiów15. 
Niniejsze słowa ilustrują komentarze internautów do internetowej wersji podej-
mującego ten problem artykułu Małgorzaty Pietkiewicz i Anny Bogusz. Oto kilka 
przykładów: „Ja jak najbardziej identyfikuję się z powyższym artykułem. Każde 
zdanie wyjątkowo trafnie opisuje stan emocjonalny, w jakim się znalazłam. 
Nie boję się pracy, ale tego, że będę dorosła = stara, że nie będę już dzieckiem, 
tylko raczej żoną i mamą, że rodzice przestaną traktować mnie jak osobę młodą” 
(Karolina); „Mnie taki kryzys dopadł. Miałam 24,5 roku, tytuł magistra admi-
nistracji, studiowałam na 4. roku prawa, od ponad 2 lat pracowałam w banku 
na pół etatu i ogromne powodzenie u płci przeciwnej. Zawsze byłam bardzo 
silna psychicznie aż tu nagle… koszmarny kryzys i powrót do rodziców, gdzie 
byłam niemile widziana :/” (26); „Ja mam gorzej. Mam 24 lata, magisterkę 
będę bronić gdzieś pod koniec roku i nigdy nigdzie nie pracowałam poza wła-
sną działalnością i jakimiś epizotami [popr. «epizodami» – J.D.] w marketach. 
Dostaję paraliżu na myśl o pracy zaczynając od zera, od jakiegoś stażu za 700 
zł, gdzie od rodziców mam pieniędzy, ile chcę…” (Marko); „A ja mam bardzo 
dziwnie, bo też boję się dorosłości jak cholera. Ale jak przychodzi co do czego, 

 14 Zob. W. Wrzesień, Czy ulegając nastolatyzacji…, s. 38.
 15 Zob. M. Pietkiewicz, A. Bogusz, Nie chcą być dorośli…, s. 13.
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to daję sobie radę w pracy i na uczelni i na gruncie towarzyskim i wszędzie… 
ale mimo to wewnątrz jakiś lęk pozostaje… Dziwne…” (Leoncio)16.

Młodzi ludzie, „mimo dorosłego wieku ciągle stoją przed bolesnymi pyta-
niami o swoją przyszłość. To co mają, to dwadzieścia pięć lat, dyplom w kieszeni 
i dojmującą niepewność dotyczącą dalszej życiowej drogi. Impas decyzyjny, 
strach przed przyszłością i poczucie izolacji są dominującymi uczuciami prze-
żywanymi przez dwudziestoparolatków w obliczu konfrontacji z «prawdziwym 
światem». Jako dorośli zdradzają nieumiejętność odpowiedzenia sobie na pyta-
nie: «czego chcę?», «jak ma wyglądać moje przyszłe życie?», «jakim chcę być 
człowiekiem?», «co chcę osiągnąć?». Doświadczają poczucia rozczarowania 
dorosłością, która nieodwołalnie zmusza do podjęcia wiążących decyzji życio-
wych. Poczucie, że nie można popełnić błędu, wywołuje strach przed porażką 
(która może okazać się porażką «totalną») i niechęć do podejmowania ważnych 
decyzji życiowych. Dom rodzinny, w którym młodzi doświadczający takich 
problemów chętnie zostają dłużej, staje się gwarantem bezpieczeństwa i formą 
azylu zdejmującą część odpowiedzialności za własne życie. Ciągłe porównywa-
nie się z równolatkami, którzy już podjęli zobowiązania przypisane dorosłości, 
założyli rodzinę i rozpoczęli karierę zawodową, czyni ich położenie jeszcze 
trudniejszym. Niepewność przyszłości i wrażenie niegościnnej teraźniejszości 
skłaniają do budowania strategii życiowych o moratoryjnym (odraczającym, 
ucieczkowym) charakterze – w stronę rozwiązań prowizorycznych, tymczaso-
wych lub w stronę samotności”17.

 16 Tychże, Czego boją się 25-latki, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly
/75668,czego-boja-sie-25-latki.html (22 sierpnia 2017).

 17 Zob. K. Szafraniec, dz. cyt., s. 38–39. M. Rękosiewicz spośród wielu rodzajów tożsamo-
ści wyróżnia tożsamość moratoryjną (z ang. moratorium), występującą, gdy człowiek 
angażuje się w eksplorowanie swego otoczenia, ale nie odczuwa potrzeby angażowania 
się w jakieś obszary aktywności lub ma problem z wyborem pośród dostępnych alter-
natyw i w efekcie nie dokonuje wyboru wcale (przykładem może być „słomiany zapał” 
w różnego rodzaju aktywnościach). Status ten jest naturalnym statusem „przejściowym”, 
charakterystycznym – według autorki – dla młodzieży w okresie wczesnej adolescencji, 
gdy eksploracja zdecydowanie dominuje nad zobowiązaniem. Autorka podaje przykład 
tożsamości moratoryjnej: „Gimnazjalistka Kasia zmieniła w ostatnim miesiącu wizję 
swojej przyszłości kilkakrotnie – «postanawiała», że będzie modelką, zakonnicą, aż 
w końcu wybrała zawód piosenkarki. Marek włączył się na studiach w działalność kilku 
organizacji, ma jednak trudności z wywiązaniem się ze zbyt dużej liczby obowiązków, 
do których wykonania sam się zgłosił. Ostatnio zainteresowała go zresztą bardziej 
inna dziedzina i zastanawia się, czy nie zmienić kierunku studiów” (tejże, W drodze 
do dorosłości. Tożsamość osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wielichowo 2012, 
s. 24–25).
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Friedrich .H. Tenbruck w latach 90. ubiegłego wieku prognozował, że mło-
dzież będzie wyodrębniać się z reszty społeczeństwa, następnie wejdzie w fazę 
partnerstwa z nim, ostatecznie osiągnie dominację nad nim. Autor przekonuje 
do swych tez i wymienia procesy, które na to wskazują, takie jak:

 – uleganie stałemu rozszerzaniu fazy młodości, aż do sytuacji, w której 
ludzie przez większą część swego życia zaliczają się do młodzieży;

 – radykalizacja fazy młodzieńczej we wszystkich krajach wysoko uprze-
mysłowionych, która przejawia się przez takie postawy, jak: niestałość, 
impulsywność i niepewność, labilność i bezkształtność oraz pragnienie 
nowych doznań;

 – wyraźne usamodzielnienie się i  wyizolowanie młodzieży, rozwój 
subkultur;

 – „zdziecinnienie” kultury jako całości, kult młodzieńczości ogarniający 
wszystkie dziedziny życia społecznego;

 – upodobnianie się do siebie młodzieży z krajów uprzemysłowionych18.
Autor argumentuje, że role społeczne młodych ludzi pozbawione są jasnych 

konturów, a oczekiwania wobec nich reszty społeczeństwa nie są dokładnie spre-
cyzowane (co współcześnie jest zjawiskiem wyraźnie zauważalnym – przyp. J.D). 
Powoduje to niepewność i ich wzmożoną podatność na wpływy społeczne (tym 
samym na manipulację). Również tendencja młodzieży do autonomiczności 
powoduje, że jej socjalizacja przebiega przede wszystkim w grupach rówieśni-
czych, co ma mieć wpływ na rozpad osobowej struktury młodego człowieka19.

Cechą kidults jest swoista infantylizacja i zdziecinnienie. Postawa zdziecin-
nienia wiąże się z odrzuceniem dojrzewania. Na syndrom „dorosłego dziecka” 
składa się szereg przymiotów osobowościowych, rozwijanych i pielęgnowanych, 
takich jak nieodpowiedzialność, narcyzm, poszukiwanie zabawy i przyjemności, 
unikanie konsekwencji swego postępowania, a także samotność i lęk przed 
odrzuceniem20.

Zjawisko kidult można potraktować jako pewien fenomen społeczno-kul-
turowy. Tymczasem, jak trafnie zauważa Andrzej Zwoliński: „W tym samym 
czasie miliony dzieci muszą podejmować role dorosłych. To dzieci pracujące, 
włóczące się po ulicach w celach zarobkowych, żebrzące, prostytuujące się, 
molestowane jako legalne żony, pokonujące przeszkody dla zdobycia kawałka 

 18 Zob. F.H. Tenbruck, Jugend und Gesellschaft, w: H.M. Griese (red.), Socjologiczne teorie 
młodzieży. Wprowadzenie, przekł. J. Dąbrowski, Kraków 1996, s. 126–131.

 19 Zob. tamże.
 20 Zob. J. Kulawczuk, Kontr-cool-tura, „Fronda” 2008, nr 49, s. 72–79.
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chleba, małoletni żołnierze na frontach współczesnych wojen, podejmujące 
się przestępstw dla ratowania własnych bliskich, dzieci sprzedawane jako nie-
wolnicy współczesności, porywane przez gangi dla uzyskania poszukiwanych 
organów do przeszczepu, a także małoletni samobójcy, protestujący śmiercią 
przeciw okrucieństwom świata. Zdziecinnienie świata dorosłych i szybkie wydo-
roślenie wielu dzieci na świecie tworzą dwa nurty współczesnego dzieciństwa”21.

„Czy kidulci to kolejny społeczny trend, który wcześniej czy później prze-
minie?” Takie pytanie stawia (i jednocześnie udziela na nie odpowiedzi) Pau-
lina Kozłowska: „W latach 80. ubiegłego wieku rozpisywano się o młodych 
profesjonalistach (yuppies – young urban professionals), potem przyszła pora 
na dinks (double income, no kids, czyli «podwójny dochód, zero dzieci»). Lata 
90. to era grunge’owego pokolenia X. Jeśli wierzyć socjologom, obecne młode 
pokolenie to generacja Y. Dzieci urodzone między rokiem 1981 i 2002 to yettie, 
nowa kategoria konsumentów tworząca się wokół trzech liter: Y (young, czyli 
młody), E (entrepreneur – przedsiębiorca) i T (jak «techno»). Yettie to dobrze 
zarabiający młody człowiek pracujący w firmie związanej z Internetem lub 
też inną nową technologią. Nie ma obowiązków rodzinnych i orientuje się 
w nowych tendencjach. Oczywiście za 10–15 lat okaże się już za stary na bycie 
yettie, bo jest to, w przeciwieństwie do kidulta, określenie ściśle generacyjne. 
Za to kidultem może pozostać”22. Autorka określiła tę kwestię ponad dziesięć 
lat temu i nie pomyliła się. Nie dość, że kidults są obecni w społeczeństwie, to 
wydaje się, że przybywa ich i ten trend ma tendencję rozwojową. Trzeba w tym 
miejscu zaznaczyć, że kidult nie zna granic wiekowych, nie odnosi się on zatem 
jedynie do „dorosłej młodzieży” wchodzącej w życie, ale obejmuje także wielu 
dorosłych w różnych fazach rozwoju.

Kult kidult a kult bycia sobą

O tym, że współcześnie człowiek funkcjonuje w epoce zdziecinnienia, prze-
konuje Benjamin R. Barber. W książce pt. Skonsumowani. Jak rynek psuje 
dzieci infantylizuje dorosłych i połyka obywateli pisze, że „celem infantyli-
zacji jest zaszczepienie dorosłym cech dziecięcych i zachowanie tychże cech 
w dzieciach starających się dorosnąć, gdy dzieciom zostaje «nadana władza» 

 21 Zob. A. Zwoliński, Kidults – dorosłe dzieci, „Wychowawca” 2015, nr 1, s. 7.
 22 Zob. P. Kozłowska, Dorosłe dzieci, współpr. BACH, „Przekrój” 6 kwietnia 2006, nr 14, 

s. 58.
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konsumowania”23. Pewną analogię do powyższego poglądu stanowi koncepcja 
Witolda Września, definiującego „pokoleniowość” współczesnej młodzieży. 
Określa ją „Europejskimi Poszukiwaczami”, czyli młodymi osobami urodzonymi 
w latach 1983–1988. Jego stanowisko (na podstawie badań prowadzonych przez 
autora w latach 2003–2008) potwierdzają wzory kultury konsumpcyjnej. Ludzie 
ci nie pamiętają realiów ubiegłego systemu politycznego w Polsce, który jawi 
się im wprawdzie jako okres zniewolenia narodu, nie wyzwala jednak w nich 
żadnych emocji. Badanych cechuje brak zainteresowania historią, co Wrzesień 
tłumaczy faktem, iż „Europejscy Poszukiwacze” to pokolenie wolnej Polski 
i przyszłości, którego tożsamość kształtowana jest przez silny wpływ globalizacji 
i integrację europejską z jednej strony a postępującą polską regionalizację z dru-
giej. Cechą wyróżniającą tych młodych osób jest „kalkulacyjny narcystyczny 
pragmatyzm”, na który składają się przede wszystkim: zależność od osiągnięć, 
perfekcjonizm, koncentracja na sobie, roszczeniowość, stosowanie manipula-
cji jako dominującego mechanizmu kontroli i uprzedmiotowienie partnerów  
interakcji24. Autor określa styl życia „Europejskich Poszukiwaczy” jako podąża-
nie za szybko zmieniającymi się modami, nowinkami technicznymi, stosowanie 
nowych diet, kupowanie towarów i wydawanie nadwyżek zarobionych pienię-
dzy. Ich uczestnictwo w kulturze jest bierne, sprowadza się przede wszystkim 
do rzeczywistości wirtualnej. Ci „wyspecjalizowani konsumenci” chcą mieć 
wpływ na atmosferę miejsca pracy, która jednak przestała być celem nadrzęd-
nym wobec szczęścia rodzinnego. Mimo iż tworzenie planów rodzinnych jest 
stosunkowo powszechne, to jednak dominującymi w tej grupie wzorami życia 
rodzinnego są późno decydujący się na wyprowadzkę z domu rodzinnego „sin-
gle”. „Europejscy Poszukiwacze” nie przejawiają silnego akcentowania poczucia 
pokoleniowej przynależności do czasowych i terytorialnych segmentów rzeczy-
wistości społecznej25. Pojawia się zatem pytanie, czy ci młodzi-dorośli ludzie 
kultywują młodość (i jej atrybuty, jak wolność, ograniczoną odpowiedzialność, 
brak zobowiązań), czy chcą realizować własne plany, marzenia, żyć w zgodnie 
z sobą, a nie narzuconymi społecznymi standardami.

By rozpocząć poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie, trzeba sięgnąć do defi-
nicji „stylu życia”. W literaturze, głównie socjologicznej, można spotkać wiele 
ujęć terminu, np. stanowiska Thorsteina Veblena, Maxa Webera czy polskich 

 23 B.R. Barber, dz. cyt., s. 130.
 24 Zob. W. Wrzesień, Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia 

polskiej młodzieży, Warszawa 2009, s. 74–83.
 25 Zob. tamże, s. 28–29, 101–154.
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naukowców: Leona Dyczewskiego, Andrzeja Sicińskiego, Stanisława Ossow-
skiego, Zbigniewa Tyszki, Andrzeja Janczura, Aldony Jawłowskiej i innych26. 
W oparciu o analizę pojęcia według znawców problematyki, na dużym poziomie 
ogólności można powiedzieć, iż „styl życia” stanowi zespół postaw, zacho-
wań i ogólną filozofię życia człowieka. Zależy od warunków środowiska, norm 
społecznych, kultury, tradycji, historii, osobistych wartości, postaw, wiedzy, 
przekonań, umiejętności. Styl życia obejmujący całokształt działalności życio-
wej i jej form oznacza to, co w zachowaniu człowieka jest charakterystyczne, 
typowe i względnie trwałe. Pojęcie to obejmuje całość potrzeb, wartości, dążeń, 
upodobań i zachowań właściwych grupie społecznej lub człowiekowi, wyróżnia-
jących go od innych ludzi lub grup. Bogactwo treści i form, w jakich przejawia 
się styl życia, utrudnia jego opis i klasyfikację, może on jednak służyć do opisu 
rzeczywistości społecznej, w tym do charakterystyki wartości, aspiracji, postaw, 
preferencji i realizacji określonych wzorów życia współczesnego człowieka27.

Styl życia można rozważać w aspekcie jednostkowym i masowym. Pojawia 
się jednak pytanie, czy możemy mówić o „czystych” (występujących odrębnie) 
stylach życia masowego i jednostkowego. Stanisław Zagórny udziela odpowie-
dzi twierdzącej. Przekonuje on, że styl życia da się rozpatrywać na różnych 
poziomach: pod kątem jednostkowym lub grupowym, biorąc pod uwagę mikro-
mechanizmy (analiza poszczególnych, jednostkowych biografii społecznych) 
lub makromechanizmy (determinujące wpływ różnych elementów struktury 
społecznej) kształtowania się stylu życia. Ujęcie całościowe charakteryzuje 
zbiorowości społeczne, wskazując na dominujące w nich typy zachowań, wzory, 
wartości. Płaszczyzna ideologiczna przy pomocy świata uznawanych idei i war-
tości wyjaśnia przyjęty przez daną jednostkę lub zbiorowość określony styl życia. 
Pojęcie „stylu” jest silnie związane z przenikaniem się i obopólnym wpływem 
jednostki i społeczeństwa. Zatem style życia – jednostkowy i masowy – zachodzą 
na siebie nawzajem, a współczesny człowiek stoi pomiędzy dwoma wariantami: 
tym, co podsuwa mu społeczeństwo, a tym, co jest wynikiem jego indywidual-
nych planów i wizji osobistego życia28.

 26 Zob. J. Daszykowska, M. Rewera, Style życia współczesnego człowieka, w: tychże (red.), 
Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności, Warszawa 2010, s. 163–170.

 27 Można przyjąć tezę, że w dzisiejszych czasach nastąpiło „pomieszanie” i zróżnicowanie 
stylów życia (przy czym dominuje styl masowy), a nawet „bezstylowość”. W wyniku 
przemian współczesnego świata w stylach życia pojawiają się nowe jakości (zob. tamże, 
s. 166, 169).

 28 Zob. tamże, s. 174–175.
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Według Anny Olejniczuk-Merty, styl życia zwany „kultem młodości” wyraża 
odejście od biologicznego pojmowania młodości jako etapu w życiu człowieka 
w kierunku postrzegania jej jako stylu życia (co odpowiada specyfice kidult – 
przyp. J.D), niezależnie od wieku jednostki29. Podstawowymi wyróżnikami tego 
stylu życia są określone wartości oraz wysoka aktywność życiowa, zaintereso-
wania, poglądy i opinie. Wiodące wartości w tym nowym stylu życia stanowią: 
młodość, autentyczność, odpowiedzialność, tolerancja. „Wysoka aktywność 
życiowa wyraża się poprzez: relatywnie wysoką dynamikę życia jednostki oraz 
wprowadzanych zmian w zachowaniach, w tym zmian dotyczących nabywania 
i użytkowania dóbr i usług, szeroki zakres aktywności, takich jak: sport, roz-
rywka, samoopieka i samopomoc, członkostwo w klubach i stowarzyszeniach. 
Zainteresowania grupy ludzi, reprezentujących styl życia zwany kultem młodości 
koncentrują się w dużej mierze na samym sobie, domu, edukacji i pracy, modzie, 
rekreacji oraz życiu społecznym”30.

W opinii Arkadiusza Wódkowskiego, należy odróżnić „młodość”, która 
oznacza stan ducha, od „kultu młodości”, rozpoznawanego głównie dzięki 
stylowi życia osoby oraz deklarowanemu samopoczuciu. Według autora, kult 
młodości realizowany jest na trzech poziomach: wizerunku (który jest bardzo 
powierzchowny), stylu życia i duchowości (najczęściej głęboko ukrytej), przy 
czym poddaje on pod dyskusję kwestię redefinicji pojęcia „kult młodości” lub 
zastąpienia go określeniem „kult bycia sobą”31. Młodość kreuje etykę przy-
jemności, braku obowiązku pracy, dostatku czasu wolnego, z czym wiąże się 
zewnętrzna stylistyka świata materialnych przedmiotów. Kult młodości to także 
konsumpcja typowa dla młodych ludzi (w Hongkongu corocznie odbywają się 
targi Kidult Festival z gadżetami dla dziecięcych dorosłych, z kolei polskim przy-
kładem jest grupa dorosłych entuzjastów lego, skupionych w AFOL – Adult Fan 
of Lego, czyli „dorosły fan lego”). Kidulci, by spełnić warunki przynależności do 
tej społeczności, muszą charakteryzować się nieokreślonym wiekiem. Zabawa 
stała się głównym zajęciem kidults, a nawet obowiązkiem. Jak podaje Brayan 
Page, antropolog z Uniwersytetu of Miami, nosi to wyraźne znamiona cofania 
się w rozwoju. Socjologowie uzasadniają zapotrzebowanie na młodość w Polsce 
nie tylko modą, ale i rekompensatą za szare dzieciństwo w PRL-u, które nie 

 29 Zob. A. Olejniczuk-Merta, Kult młodości jako styl życia, w: Kult młodości a trendy 
konsumenckie. Seminarium naukowe 12 października 2012, Warszawa 2012, s. 4.

 30 Zob. tamże.
 31 Zob. A. Wódkowski, Kult młodości z perspektywy naukowców, marketerów i konsul-

tantów. Refleksje z badań, w: Kult młodości a trendy konsumenckie…, s. 7.
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zaspokoiło potrzeby dziecięcej przyjemności. W ten sposób niezrealizowane 
we właściwym okresie dzieciństwo może być przedłużane nawet do śmierci32.

Z powyższych rozważań wynika, że słowo „kult młodości” można zastąpić 
terminem „kult bycia sobą”, gdyż – jak twierdzi Arkadiusz Wódkowski – polega 
on na łączeniu cech młodości i doświadczenia życiowego, co zapewnia mądrość 
życiową – zgodę z samym sobą. Kultem nie jest „bezkrytyczne dopasowywanie 
się do innych kosztem własnego wnętrza i tożsamości. Kult młodości buduje 
tożsamość jednostki, odrzuca czysto demograficzne kryterium młodości, jedno-
cześnie zachowując sposoby działania charakterystyczne dla osób pomiędzy 17. 
a 34. rokiem życia. Osoby żyjące zgodnie z kultem młodości nastawione są na 
intensywne kontakty i nawiązywanie relacji z innymi. Zwracają dużą uwagę na 
modę oraz prowadzą aktywny tryb życia – podróżują, uprawiają sport, czynnie 
uczestniczą w życiu towarzyskim”33. Wyznawanie „kultu bycia sobą” naturalnie 
generuje potrzebę realizowania wpisującego się w jego ramy stylu życia.

Przejawy stylu kidult

Zjawisko kidult to fenomen społeczno-kulturowy dla nauk społecznych. Dawniej 
w różnych kręgach kulturowych wiek dziecięcy odbierany był jako okres mało 
wartościowy, z którego należało jak najszybciej wyrosnąć. Wszystko jednak ule-
gło radykalnej zmianie, kiedy na arenie dziejów pojawił się kult młodości34. Jak 
rozpoznać współczesnych kidults? Okazuje się, że nie ma większego problemu 
w dostrzeżeniu pewnych jego wskaźników w wymiarach psychicznym, społecz-
nym czy behawioralnym. Trzeba przyznać, że kidultów nie brakuje35. Kidultem 

 32 Zob. J. Twardowska-Rajewska, dz. cyt., s. 139.
 33 „Ułatwieniem w realizowaniu filozofii kidult jest zanik formalizmu skutkujący roz-

dzieleniem pozycji społecznej i sposobu ubierania się (dress code). Jednak dla kidulta 
dress code istnieje w innym sensie i niesie za sobą treść: «(jestem ciągle) młody i OK». 
I nie wydaje się, aby ten trend miał zanikać!” (zob. tamże).

 34 Zob. M. Kochanowska, Ściśle fajne, http://www.2plus3d.pl/artykuly/scisle-fajne (19 
sierpnia 2017).

 35 W Polsce zjawisko kidult ma tylko częściowe podobieństwo do tego, co można zaob-
serwować w krajach rozwiniętych. Nie wszyscy młodzi ludzie mieszkający z rodzicami 
i zależni od nich mogą być klasyfikowani jako kidults. Wielu z nich pozostaje w tej 
sytuacji z powodu bezrobocia (zob. J. Mazur, Kidults as a phenomenon of postmodernity, 

„Molod’ i Rinok” 2015, nr 7, s. 144). Bywa również, że trudności w opuszczeniu domu 
rodzinnego są konsekwencją postawy nadopiekuńczej rodziców (zob. P.T. Nowakowski, 
The problem of overprotectiveness, „Journal of Educational Review” 2013, t. 6, nr 4, s. 
559–563).
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może być dorosły, który przejawia ogromny sentyment do czasu dzieciństwa, 
przegląda stare fotografie, tęskni za tym okresem. Jeśli jego życie odbiega od 
tego, które sobie wymarzył, często szuka alternatywy, która pozwoliłaby mu 
zapomnieć o problemach dnia codziennego. Takim rozwiązaniem jest dla niego 
ucieczka w świat dzieciństwa36.

Frank Furedi, znawca problematyki kidult, wymienia charakterystyczne 
cechy tej generacji: styl ubierania, zachowania konsumenckie, powrót do dzie-
cięcej literatury, zamiłowanie do posiadania dziecięcych gadżetów, dystans do 
świata, spontaniczne zachowanie i zabawę37. O stylu kidult świadczy wygląd 
osoby, która „bawi się”, eksperymentuje własnym stylem. Jak twierdzi Witold 
Wrzesień, „zapewne jeszcze nie wszyscy, ale bardzo wielu dorosłych, mimo 
upływu lat chce pozostać młodymi, młodo wyglądać i młodo się czuć, chociaż 
nie zawsze potrafi się do tego przyznać. Ich działania coraz silniej przemawiają 
za koniecznością obserwacji i analiz nowych elementów realizowanych stylów 
życia, w których nacisk na «pielęgnowanie» cech młodości nierzadko zajmuje 
centralne pozycje”38. Dorośli kidults często nie chcą wyglądać formalnie, poważ-
nie. Dress code przestaje ich obowiązywać. Odchodzą oni zatem w swoim stylu 
ubierania się od sformalizowanego wyglądu człowieka dorosłego. Producenci 
odzieży, różnorodnych, często drogich designerskich gadżetów, prześcigają się 
w wymyślaniu kolejnych animowanych motywów, które kiedyś skierowane 
były do dzieci, a dzisiaj ich odbiorcami są kidults (po nich łatwo można ich 
rozpoznać). „Kidult chce na zawsze pozostać dzieckiem, względnie nastolatkiem, 
i w związku z tym szuka dla siebie odpowiednich przedmiotów. W kręgu jego 
zainteresowania są przede wszystkim ubrania i akcesoria kojarzone z kulturą 
młodzieżową lub będące zapożyczeniami z estetyki wyrobów dla dzieci. Przy 
czym warto zaznaczyć, że skonstruowanie odpowiedniego wizerunku wymaga 
wiele wysiłku i dużych nakładów”39.

Kidults ubierają się np. w śpiochy-kombinezony (OnePiece Jump In) wymy-
ślone przez Norwegów40. Ubranie stanowi jednoczęściowy, dresowy kombinezon, 

 36 Zob. W. Misiuk, Kidult – modny styl życia czy strach przed dorosłością?, https://portal.
abczdrowie.pl/kidult-modny-styl-zycia-czy-strach-przed-dorosloscia (19 sierpnia 2017).

 37 Za: J. Mazur, dz. cyt., s. 143.
 38 W. Wrzesień, Czy ulegając nastolatyzacji…, s. 38.
 39 Zob. M. Kochanowska, dz. cyt. (19 sierpnia 2017).
 40 Zob. A. Stasiak, Śpiochy dla dorosłych pomysłem na odzieżowy biznes, http://www.

przejdznaswoje.pl/artykuly/spiochy-dla-doroslych-pomyslem-na-odziezowy-biznes 
(11 listopada 2015). „Jeszcze całkiem niedawno, zarówno dzieci, które chciały być 
zbyt dorosłe, jak i dorośli, którzy chcieli być dziećmi, wzbudzali zainteresowanie 
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zapinany od kroku do szyi na długi suwak (marka OnePiece). Norweski styl 
szybko zaczęły kopiować inne firmy (w Polsce Ziperall czy Lazy Cangoo). Śpio-
chy trafiały do seriali (w Polsce „Plotkara”), na blogi „szafiarek modowych”, 
przejęły je także marki odzieżowe – m.in. River Island. Projektanci bawią się 
też motywami związanymi z Myszką Minnie. W Londynie zaprojektowano całą 
kolekcję The Minnie Mouse Must Haves. Na „projektach” znalazły się wstążka 
w grochy, buty z kokardami i naszyjnik, w którym zamiast oczek umieszczono 
oczy Minnie41. Oczywiście należy odróżnić „specyficzny”, oryginalny styl 
ubierania dorosłego od stylu ubierania niedojrzałego kidulta. Omawiany styl 
lansowany jest – jak się wydaje – także przez „poważny” świat mody. Victo-
ria Beckham nosiła koszulki z bohaterami z kreskówek. Duet projektantów  
Dolce & Gabbana pokazał „na wybiegu” modelki w koszulkach z Myszką Miki. 
Po pokazie można było kupić podobne w sklepach na całym świecie – sprzeda-
wały się świetnie. Prada – renomowany włoski dom mody słynący z drogich 
butów i torebek – wśród akcesoriów pokazywał kolorowe breloczki czy broszki 
wyglądające niczym z kolekcji dla dzieci, ale tak naprawdę zaprojektowane 
i adresowane do dorosłych42.

Kolejnym przykładem swoistego stylu kidult w zakresie wyglądu i ubiera-
nia się jest moda Lolita Fashion Style w Japonii i inne jej mutacje (np. Gothic 
Lolita Fashion Style). Styl i moda Lolita Fashion swe korzenie mają w epoce 
wiktoriańskiej (wpływ rokoka), czerpią także stylizacje z mody edwardiańskiej43. 
Trend ten nawiązuje do tytułowej bohaterki książki Vladimira Nabokowa: Lolita 
(zdrobnienie od imienia Dolores), czyli wymyślonej przez pisarza „nimfetki”, 
stanowiącej sztandarowy przykład młodziutkiej dziewczyny, której zachowanie 
nie przystaje do wieku, ale wiele osób fascynuje. Stylistyka ta czerpie z estetyki 

nietypowością, byli uważani za coś dziwnego czy wręcz szokującego. Przykładem 
może być słynny obywatel Nibylandii Michael Jackson, którego dziecinne zachowanie 
nieraz wywoływało falę oburzenia – na przykład, kiedy na swój proces w sądzie stawił 
się w piżamie” (M. Marzec, Tylko nie mów do mnie „kidult”!, „Marketing w Praktyce” 
sierpień 2013, nr 8, s. 10).

 41 Zob. A. Wittenberg, Trampki, śpiochy, deskorolki, Myszka Minnie na mankietach. Po 
co nam moda, która nie pozwala dorosnąć?, http://natemat.pl/59173,trampki-spiochy-
deskorolki-myszka-minnie-na-mankietach-po-co-nam-moda-ktora-nie-pozwala-
dorosnac (26 sierpnia 2017).

 42 Zob. P. Kozłowska, dz. cyt., s. 57.
 43 Zob. Marta (zebr.), Modny styl wśród japońskich dziewczyn: Lolita Fashion – czy przyj-

mie się w Polsce?, https://urodaizdrowie.pl/modny-styl-wsrod-japonskich-dziewczyn-
lolita-fashion-czy-przyjmie-sie-w-polsce (22 sierpnia 2017).
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dziecięcej, ale dodaje do niej całkiem dorosłe elementy44. Dzisiaj mianem „Lolity” 
określa się młodą kobietę, której dziewczęcość miesza się ze zmysłowością, 
dając wybuchową mieszankę. Czołowym gatunkiem Lolita Fashion jest Gothic 
Lolita (styl typowy, najbardziej spopularyzowany; ubrania, sukienki przeważnie 
w czerni i bieli, ale może także występować czerń i ciemny błękit lub ciemna 
czerwień) wraz z podkategoriami: Elegant Gothic Lolita (EGL) oraz Elegant 
Gothic Aristocrat (EGA), a także KuroLoli (ubrania w czerni), tzw. Czarna Lolita, 
oraz styl GuroLoli (prezentujący makabryczny, szokujący, przerażający wygląd – 
zabandażowane fragmenty ciała, sztuczną krew itd.). Występuje także styl Sweet 
Lolita, odznaczający się „słodkimi” sukienkami do kolan w kolorach: różu, nie-
bieskim, kremowym, czerwonym z ozdobami np. z kwiatów, wiśni, truskawek, 

„słodkiego jedzenia”, pluszowych misiów. Podkategorię dla „Słodkiej Lolity” 
tworzy styl zwany Shirololi, czyli ubranie całkowicie białe, oraz Strawberry 
Lolita, gdzie przeważają motywy truskawek, poziomek i podobnych owoców45.

Wyraźnym wskaźnikiem kidult – wymienionym za Frankiem Furedi – jest 
konsumpcja. Kidult pracuje, zarabia i kupuje, dlatego stał się wdzięcznym 
i bardzo pożądanym klientem. Siła oddziaływania subkultury kidultów jest naj-
większa oczywiście w tych rejonach świata, w których najbardziej rozszalała się 
konsumpcja. Przodują zatem kidulci ze Stanów Zjednoczonych i Japonii – tam 
zarówno konsumpcja, jak i marketing wymierzony wprost w „dzieciorosłych” 
oraz idąca za tym infantylizacja dorosłych przybrały niespotykane, czasem 
wręcz groteskowe formy46.

Konsumowaniu przez kidults towarzyszy często zabawa. Magda Kochanow-
ska podaje, że kidult nie jest „grzecznym dorosłym”. Rozrywki, które wybiera 
najchętniej, to aktywności dość szalone, nieprzewidywalne, niekiedy niebez-
pieczne, czasem nawet brutalne. Nie musi się martwić, że dostanie burę od 
rodziców, a intensywne przeżycia, które sobie funduje, zbliżają go do zabawy 
tak autentycznej, jak ta zapamiętana z dzieciństwa. Kidultów cechuje także 
przywiązanie i emocjonalny stosunek do przedmiotów kupowanych dla własnej 
przyjemności. „Dzieje się tak dlatego, że niepoważny wizerunek kidulta wymaga 
wielu rekwizytów, których posiadanie stanowi często samo sedno bycia nim. 
Konstelacja przedmiotów-zabawek ma za zadanie stworzyć wizerunek wiecznie 
młodej i «wyluzowanej» osoby. Te cechy są dziś wysoko cenione i świadczą 
o statusie materialnym. Zatem wypada być beztroskim «niedorosłym», któremu 

 44 Zob. M. Marzec, dz. cyt., s. 10.
 45 Zob. Marta (zebr.), dz. cyt. (22 sierpnia 2017).
 46 Zob. M. Kochanowska, dz. cyt. (19 sierpnia 2017).
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wszystko wolno”47. Ponieważ kidults są wyjątkowo „dobrymi” konsumentami, 
rynek dopasowuje się do ich potrzeb. „W wielu sklepach odzieżowych podział na 
asortyment dla pań, panów, nastolatków i dzieci wyraźnie się zaciera. Zmieniają 
się nie tylko rozmiary i kroje, ale motywy z postaciami z kreskówek, takimi 
jak Snoopy, Myszka Miki, Garfield oraz ikoną estetyki cuteness (cute – z ang. 
słodki, śliczny), znaną na całym świecie Hello Kitty, pozostają takie same. To 
przykłady najprostszych rozwiązań. Po bardziej wyrafinowane sposoby tworze-
nia kolekcji dla kidultów sięgają poważne marki modowe. Przykładem mogą 
być tzw. LEGO shoes, czyli szpilki firmy Balenciaga, które zmontowane i skrę-
cone z plastikowych, kolorowych części, tworzą obiekt o zaskakującej estetyce. 
Dorosłe dzieciaki odpowiednich dla siebie zabawek szukają także w salonach 
samochodowych. Nowy Mini Morris wygląda na zdjęciach reklamowych jak 
wypieszczony, przeskalowany żelaźniak. Obłe, mocno zaznaczone nadkola, 
przetłoczenia maski, duże światła, utrzymana w stylistyce retro deska roz-
dzielcza, przysadziste proporcje dają efekt charakterystycznego, oryginalnego 
i sympatycznego gadżetu, który najchętniej trzymałoby się na półce. W ostat-
nich latach popularnością cieszyły się małe auta miejskie, takie jak: Renault 
Twingo, Toyota Yaris lub Ford Ka – czyli duże światła, obłe kształty i nie do 
końca poważny wizerunek. Wśród modeli kojarzonych z estetyką łobuziaka, 
i tak też reklamowanych, można wymienić także Audi TT, Citroena C3 i Opla 
Corsę. W spotach reklamowych ostatniego z wymienionych aut główne role 
grały charakterystyczne szmaciane maskotki”48.

Projektanci Richard Clarkson, Grace Emmanual, Kalivia Russel, Eamon 
Moore, Brodie Cambell, Jeremy Brooker, Joya Boerrigter i naukowcy z Victo-
ria University of Wellington stworzyli terapeutyczny fotel dla wszystkich, bez 
względu na wiek czy dojrzałość. Fotel nazywa się Cradle (z ang. kołyska) i ma 
odwoływać się do najbardziej podstawowych cech bezpieczeństwa i komfortu, 
jaki kojarzy nam się z okresem niemowlęcym. Oprócz aspektu ekologicznego 
i funkcjonalnego, posiada również cechy terapeutycznego dzieła sztuki. Oddzia-
łuje na osoby dorosłe w sposób relaksacyjny i pomaga odciąć się od szarej 
rzeczywistości, co w dzisiejszych czasach jest bardzo w cenie49. Według Klaudii 
Maślanki, nowe czasy zdają się należeć do kidultów. Przejawiają oni dystans do 

 47 Zob. tamże.
 48 Zob. tamże; por. M. Styś, Konsument bez metryki, „Marketing w Praktyce” 2006, nr 6, 

s. 10–12.
 49 Zob. A. Wasiel, Cradle – kołyska dla dorosłych, http://vumag.pl/styl-zycia/design/

cradle-kolyska-dla-doroslych/b7ydm (19 sierpnia 2017).
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świata i spontaniczne zachowanie. Przykładem są sytuacje, kiedy – jak pisze 
autorka – w sportowych ubraniach, z plecakiem na ramieniu i komiksem pod 
pachą uwielbiają tracić czas „szalejąc” na rolkach czy snowboardzie. Czerpią 
z życia i nie są skrępowani sztucznymi nakazami i obyczajami. „Jak dzieci chcą 
mieć wszystko, co im się podoba, a sprzedawcy i kultura konsumpcji uwielbiają 
ich rozpieszczać i zaspokajać dziecinne grymasy”50.

Jak wspomniano, Japonia jest krajem, w którym nurt kidult jest bardzo 
wyraźny. „Japończycy fascynują się animacją, uwielbiają anime. Powstają one 
w wersjach dla dzieci i dorosłych, są maskotkami firm, a nawet występują na 
żywo. Tak stało się w przypadku Hatsune Miku, postaci anime, która na początku 
była maskotką produktu – syntezatora śpiewu firmy Yamaha. Publiczność tak 
bardzo ją pokochała, że Hatsune zyskała liczne fankluby, linię gadżetów, gier 
wideo, a w 2010 roku wystąpiła na koncercie jako pełnowymiarowy hologram”51. 
W przemyśle rozrywki nurt kidult występuje w kinie. Widzowie mogli oglądać 
kinową wersję kultowego już serialu dla dzieci z lat 80. o kosmicznych robotach 
pt. Transformers. Wyświetlany był też film Setha MacFarlane’a: Ted. W filmie 
tym główną rolę gra animowany komputerowo, zdeprawowany miś przytulanka, 
czyli symbol dzieciństwa w wydaniu „tylko dla dorosłych”52. Innym przykładem 
filmu animowanego jest bardzo popularny Shrek (do chwili obecnej w sześciu 
częściach) – z fabułą dla dorosłych. Na rynku księgarskim także „rządzą” książki 
w stylu kidult. Dzięki nim skokowo wzrosła liczba rodziców, którzy czytają 
swym dzieciom – nowe lektury, takie jak „Harry Potter”, interesują czytających 
i słuchających53.

Joanna Szlachtewicz tak opisuje kidult: „jest dorosłym, szukającym w sobie 
i kultywującym dziecko, dzieckiem w dorosłym, dorosłym, który bawi się 
w dziecko i folguje wszystkim swoim dziecięcym marzeniom, które do tej 
pory nie doczekały się realizacji. Poważne panie z poważnych firm kupują 
sobie torebki z popularną w Japonii ikonką dziecięcej popkultury – Pretty 

 50 „Kidulci to idealni konsumenci, produkt popkultury i globalizmu. […] Marketin-
gowcy dostrzegli, że bezdzietni, dobrze zarabiający 30-latkowie żywo reagują na nowe 
trendy i wydają sporą część dochodów na przyjemności. Trzydziestka często zaskakuje, 
wywraca życie do góry nogami. Kiedyś nazywano ten moment kryzysem wieku śred-
niego. Nowe czasy zdają się należeć do kidultów – osób w średnim wieku, ale wciąż 
uczestniczących w kulturze młodych” (K. Maślanka, Z widokiem na piaskownicę, 

„Miasto Kobiet” 2008, nr 3, s. 19).
 51 Zob. M. Marzec, dz. cyt., s. 10.
 52 Zob. tamże.
 53 Zob. P. Kozłowska, dz. cyt., s. 57.
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Kitty. Panowie, na co dzień bardzo serio, kolekcjonują pierwsze wydania «Aste-
rixa» czy «X-menów». Zaludniają szeregi kin siedząc na najnowszej części 
Harry’ego Pottera. Nie da się ukryć, że dla mnie i dla wielu dorosłych na sali 
kinowej – dzieci dostrzegłam w tłumie oczekujących jedynie garstkę – naj-
nowsza ekranizacja powieści Joanne K. Rowling jest okazją do bezbolesnego 
powrotu do pragnień dzieciństwa. Któryż chłopiec nie marzył, żeby latać – choć 
prawdopodobnie nie myślał, iż miałoby odbywać się to na miotle, albo o tym, 
by pokój posprzątał się jednym zaklęciem? Któraż dziewczynka nie chciała 
rzucać uroków i… latać oraz sprzątnąć pokoju jednym zaklęciem? Zarówno 
powieści, jak i filmy odpowiadają na tę niespełnioną do tej pory potrzebę”54. 
Tomasz Kozłowski uważa, że podobną rolę pełni przekaz telewizyjny – coraz 
trudniej jest wyodrębnić typowy program dla dzieci, coraz częściej zaś natrafić 
można na programy przeznaczone dla wszystkich odbiorców – niezależnie 
od kategorii wiekowych. Ale nie da się – jak twierdzi autor – całej winy prze-
rzucić wyłącznie na rynek, bo ten tylko bacznie śledzi to, co akurat dzieje się 
w społeczeństwie. Oferta skierowana do dorosłych konsumentów może wiele 
powiedzieć o tym, co obecnie znaczą terminy „młodość” i „dojrzałość”55. Od 
dawna estetykę dziecięcą i młodzieżową wykorzystują muzycy. Angus Young, 
gitarzysta zespołu rockowego AC/DC, od początku kariery (lata 70.) do dziś 
występuje w szkolnym mundurku. Podobnie jest w przypadku zespołu Beastie 
Boys. Jego członkowie zachowali stylistykę „rozrabiaków” z college’u przez wiele 
lat od zakończenia szkoły56.

Monika Hajdas, analizując zachowania konsumenckie, podaje, że tenden-
cje „dorosłych dzieci” (tu dokładnie podano wiek: 18–34 lata) polegające na 
powrocie do dziecięcych marek i zachowaniu charakterystycznym dla wieku 
młodzieńczego, np. korzystaniu z przenośnych playerów, spędzaniu czasu w klu-
bach młodzieżowych, noszeniu młodzieżowych ubrań czy graniu na kompute-
rze, nosi miano Peter Pandemonium57 (w odniesieniu do syndromu Piotrusia 
Pana)58. Autorka opisuje przykład mężczyzny (występującego w reklamie Sony 

 54 Zob. J. Szlachtewicz, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, http://www.film.org.
pl/prace/harry_potter_wiezien.html (19 sierpnia 2017).

 55 Za: E. Sobańska, dz. cyt., s. 4.
 56 Zob. M. Marzec, dz. cyt., s. 10.
 57 Określenie nawiązuje do powieści Piotruś Pan szkockiego pisarza Jamesa M. Barriego oraz 

Raju utraconego Johna Miltona, zob. (dmc), Drużyna Piotrusia Pana wychodzi z ukrycia, 
czyli świat dziecinnieje, http://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/379506,Druzyna-
Piotrusia-Pana-wychodzi-z-ukrycia-czyli-swiat-dziecinnieje (19 sierpnia 2017).

 58 Zob. M. Styś, dz. cyt., s. 11.
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Playstation – firmy, która jako pierwsza skierowała do ludzi starszych produkt 
„dziecięcy” – zatytułowany Podwójne życie), który argumentuje swe zamiłowanie 
do gry: „Przez całe lata prowadziłem podwójne życie. W dzień pracuję, jeżdżę 
autobusem, zawijam rękawy, jak cały ten tłum. Ale nocą prowadzę ekscytujące 
życie, gdy serce pika, a adrenalina skacze. I prawdę mówiąc, jest to życie mało 
obyczajne. Nie przeczę, używałem przemocy, nawet się w niej pławiłem. Kaleczy-
łem i zabijałem wrogów – nie tylko w obronie własnej. Wykazywałem pogardę 
dla życia, zdrowia i majątku, delektując się przy tym każdą chwilą. Patrząc 
na mnie, możecie tego nie podejrzewać, ale byłem dowódcą nieprzebranych 
armii, podbijałem światy. I chociaż zdobywając to wszystko odkładałem na 
bok moralność, niczego nie żałuję. Wprawdzie prowadziłem podwójne życie, 
ale mogę przynajmniej powiedzieć, że żyłem”59. Od tamtej pory – jak dowodzi 
autorka – gry komputerowe i konsole do gier przestały być domeną dzieci. Co 
więcej – według niej – nawet starsi ludzie zdają się nie widzieć upływu czasu: 
zamiast pokazywania bolączek wieku starszego wolą podkreślanie ich doświad-
czenia, życiowej mądrości. Przykładem reklamy, która przełamuje stereotypy 
dotyczące wieku jest kampania kosmetyków Dove, w której występuje 96-letnia 
staruszka, uśmiechnięta i piękna, mimo swych lat. „Wiek nabywcy przestaje 
być wiarygodnym kierunkowskazem. Nie można dłużej zakładać, że dziecko 
niewiele rozumie, dorosły jest dojrzały, a sporty ekstremalne czy uwodzenie 
znajdują się poza kręgiem zainteresowań ludzi starszych”60. Według Beaty Bana-
siak-Parzyk, omawiane kwestie mają związek ze zjawiskiem powszechnego 
rozczarowania dorosłością: „Gdy jesteśmy dziećmi, ci «starsi» wydają nam się 
wszechmocni. Później, już po przekroczeniu wyznaczonego kulturowo wieku, 
musimy zmagać się z wieloma problemami, które często nas przerastają. Zaczy-
namy się zastanawiać, po co tak naprawdę być dorosłym. Nie warto. Następuje 
więc powrót do cudownych lat dziecięcych. Dodatkowo sprzyja temu świat 
wirtualny i gry wideo”61.

Kidults posługują się nowymi kanałami komunikacyjnymi i specyficznym 
kodem językowym. Facebook, Snapchat, Twitter, Istagram stanowią dla nich 
(dzięki smartfonom, iPadom, iPhone’om) łatwe narzędzia do komunikacji 
z innymi. Tworzą oni swoistą communitas – grupę osób, którzy informując 
o swym życiu lubią skupiać uwagę innych na sobie i czerpią z tego przyjemność62. 

 59 Zob. tamże.
 60 Zob. tamże, s. 10–12.
 61 Za: (dmc), dz. cyt. (19 sierpnia 2017).
 62 A. Wileczek, Kidult (nie tylko) językowy, „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1, s. 182.
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Jednak – jak twierdzi Magdalena Marzec – nie wszyscy kidulci są w stanie 
nadążyć za nowymi trendami w social mediach, zazwyczaj mają nieznaczne 
opóźnienie w stosunku do nastolatków. Według autorki, każdy kidult umie 
obsługiwać Facebooka, ale nie każdy umie obsługiwać Snapchat i czyta Reddit63. 
Strategie komunikacyjne kidults sytuują się w szeroko pojętej potoczności 
i eksponują głównie ekspresywność w związku z subiektywnym odbiorem 
rzeczywistości. Posługują się efektem gry językowej, kreowania i wyzwala-
nia nowych znaczeń, co przejawia się – jak twierdzi Ewa Kozioł-Chrzanow-
ska – zarówno w przeciwstawieniu się konkretnej standardowej jednostce 
języka, ale także w tworach językowych powstających w opozycji do ogólnie 
rozumianego i przyjętego oficjalnie mówienia w danym społeczeństwie i cza-
sie64. Język kidults cechuje znaczny liberalizm. Tworzą oni nowe jednostki 
leksykalne, oto przykłady: fejm – „Trzeba mieć ten fejm na mieście”; krejzol 

– „Skrejzolowana stronka dla wszystkich z poczuciem humoru”; lajk – „Oni 
lajkują wszystko, co wpadnie im pod klawiaturę”; muza – „Muza z zaj**istym 
basem”. Cechą „kidultmowy” jest także ironiczna lub żartobliwa trawestacja 
znanych fraz, np.: „Wiesz, co by było, gdyby te ściany miały uszy? Popełniłyby 
samobójstwo”; „Widziałaś film «Milczenie owiec»? Co robiły owce? Milczały. 
Czego i Tobie życzę”. Język kidultów jest prześmiewczy, prowokujący, a jego 
przykładem są memy internetowe czy tzw. demotywatory. Do stałych struktur 
frazeologicznych zestawiają określone skojarzenia, jak: „Keep calm and eat 
pączki”; „Rozpaczam twój wniosek”; „Matka wie, że paczysz?”. Wizualizacja 
języka kidults jest widoczna także na ich ubraniach, np. manifest wolności: 

„Pozwól twojej koszulce mówić za ciebie”; dystans do rzeczywistości: „Szukam 
pracy, ale od jutra”; „Oj tam, oj tam”; slogany kultury masowej: „Księżniczka 
jest tylko jedna”; „Gdyby nie Marylin Monroe, byłabym boginią seksu”. Nie-
kiedy prowokują: „Szoł mi co potrafisz”; używają wulgaryzmów: „Jupikajej 
Madafaka”, stosują znaki graficzne: „Miłość bywa dwuznaczna <3 <3”65. To tylko 
nieliczne przykłady języka, który stanowi element specyficznego stylu życia 
kidultów. Potwierdza to Anna Wileczek: „Odrzucając dystans, spokojny namysł, 
szacunek dla konwencji obrosłej dorobkiem tradycji, zwolennicy tej estetyki 
ocalają młodzieńczy entuzjazm, nieprzewidywalność i eliminują ograniczające 
«uformienie». Dodatkowo intensyfikacja relacji interpersonalnych w przestrzeni 
nowych mediów, w których ceniona jest oryginalność, swoboda i autentyczność 

 63 Zob. M. Marzec, dz. cyt., s. 11.
 64 Zob. A. Wileczek, dz. cyt., s. 185–186.
 65 Tamże, s. 186–189.
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potoczność, zarówno wyzwala «młodzieńczą» energię nieustannego kreowa-
nia, jak i sprzyja anektowaniu stylu młodzieżowej młodomowy jako zasobu 
kodowego. Ten proces, obserwowany w odwiecznej tęsknocie za młodością 
i skutkujący odrzucaniem dojrzałości jako początku starości, przybiera na sile 
w ponowoczesnych tendencjach i praktykach komunikacyjnych. Niewątpliwie 
kidult jest jedną z nich”66.

Gdzie poza „wirtualnym światem” można spotkać kidultów? Ich miejsca 
to najmodniejsze kluby, centra rozrywki czy skateparks kojarzone głównie 
z miejscami dla nastolatków. Kidults naśladują trendy wyznaczane przez młod-
szych, starają się być na czasie ze wszystkimi nowinkami ze świata technologii, 
kultury czy sportu67. Jak przekonuje Magdalena Marzec, najbardziej jaskrawym 
przykładem obecności nurtu kidult w Polsce są longboardy (z ang. deskorolki). 
Ta wersja deskorolki, na której jeżdżą 25–40-latki, jest już stałym elementem 
krajobrazu większych miast Polski. „Coraz częściej na festiwalach muzycznych 
widzi się rodziców nie w strefie dla rodzin z dziećmi, ale tuż obok swoich nasto-
latków, bawiących się ze swoimi znajomymi. Podobnie w przypadku klubów 
i barów – coraz częściej spotykają się obok siebie obie generacje”68.

Kidults prowadzą wygodne życie, a ich otoczenie bywa specyficzne (np. 
wystrój mieszkania, gadżety w samochodzie). „Wystarczy zajrzeć do kuchni czy 
łazienki – kolorowe gadżety przypominają przedmioty z pokoju dziecinnego. 
Włoska firma Alessi69 już lata temu zaczęła produkować luksusowe wyposażenie 
kuchni: dzbanki do kawy, korkociągi czy wyciskarki do owoców kosztujące 
nierzadko kilkaset złotych, a wyglądające jak dziecięce zabawki. Rekordy popu-
larności biją marki o dziecięcej estetyce, jak japońska ikona popkultury Hello 
Kitty”70. Przykład codziennego funkcjonowania kidultów opisano w tzw. kobie-
cej prasie – w magazynie „Miasto Kobiet”71: „Piątkowy wieczór. Duże mieszkanie 

 66 Tamże, s. 193.
 67 Zob. W. Misiuk, dz. cyt. (19 sierpnia 2017).
 68 Zob. M. Marzec, dz. cyt., s. 11.
 69 Na stronie internetowej fabrykadesignu.com, oficjalnego dystrybutora produktów 

Alessi, widnieją różnorodne produkty (upominki, przedmioty użytkowe, wyposażenie 
wnętrz itp.) o specyficznej stylistyce, które stanowią doskonałą ofertę dla kidultów. 
Wzornictwo nawiązuje do dziecięcych doświadczeń dorosłych już ludzi. Dla przykładu, 
korkociąg przypomina papugę, ceramiczny kubek ma kształt serca, pojemnik na 
wykałaczki przykrywa „zajączek”, a do korka do wanny przytwierdzony jest łańcusz-
kiem niebieski „ludzik”; zob. http://www.fabrykadesignu.com/?gclid=CLHn3O27i 
MkCFYL4cgodAw0KmA (23 sierpnia 2017).

 70 Zob. K. Maślanka, dz. cyt., s. 19.
 71 Tamże, s. 18–19.
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typu studio w centrum Krakowa. Pluszowa różowa kanapa wypełniona szóstką 
rozbawionych ludzi. Miękki, landrynkowy dywan sięgający kostek, w którym 
tonie dwanaście stóp: Pianka, Bombel, Lolitka, Dziubas, Barbie i Misiek. Wyglą-
dem i stylem bycia przypominają kilkulatków, podczas gdy przekroczyli już trzy-
dziestkę. Są samodzielni, dobrze sytuowani i bez wyrzutów sumienia sprawiają 
sobie frajdę przyjemnościami. Wpadli w pętlę czasu i cofnęli się do dzieciństwa.

Pianka (38). Brunetka z misą owoców na kolanach. Miłośniczka plastikowej 
biżuterii, słodkich błyszczyków i torebek ze sztucznego futerka. Prowadzi butik 
z ciuchami dla nastolatek, które sama namiętnie nosi. «Moja ulubiona pora dnia? 
Wieczorna kąpiel z kaczuszką w wannie pełnej piany o zapachu truskawek» – 
mówi jedząc maliny, które wcześniej ponatykała na palce.

Bombel (35). Prawnik z zegarkiem w neonowych kolorach. «Uwielbiam ten 
moment, kiedy po całym dniu paradowania w garniturze zakładam T-shirt ze 
Snoopym i relaksuję się przy konsoli do gier PlayStation. Potrafię tak siedzieć 
godzinami, najczęściej z lizakiem chupa chups w ustach. Nie boję się obciachu. 
Korzystam z doświadczeń dorosłości, jednocześnie uciekając od jej powagi. 
Przyznaję, że jestem dzieckiem mediów, uzależnionym od mangi i gier kom-
puterowych. Nie założyłem rodziny, jeszcze nie jestem na to gotowy». […].

Dziubas (37). Właściciel knajpki na Kazimierzu, z długimi włosami zebra-
nymi w kucyk. Dusza towarzystwa. Przyznaje się do tego, że chodzi do McDo-
nalda dla zabawek z zestawu Happy Meal. «Jestem typowym singlem i dobrze 
mi z tym. Nie muszę brać na siebie odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
niczego poświęcać, z niczego rezygnować. Przyzwyczaiłem się do wygodnego 
życia i ciężko byłoby mi teraz pójść na kompromis. Może z lenistwa, a może 
z tchórzostwa. Odpowiada mi taki stan, kiedy nie muszę pracować nad związ-
kiem. Dlatego otaczam się kobietami radosnymi, roztrzepanymi, spragnionymi 
życia i lekko nieodpowiedzialnymi. Lubię komiksy, fioletową Milkę i Red Bulla, 
z którego czerpię energię. Ja po prostu funkcjonuję lepiej jako singiel». Co 
chwilę sięga po telefon komórkowy dzwoniący melodyjką z filmu «Reksio»”72.

„Krzysiek przez kilka tygodni polował w internecie na konsolę Pegasus. 
W końcu upolował ją w serwisie aukcyjnym («Podróbkę – mówi. – Oryginały 
mogą kosztować nawet kilkaset złotych»). Konsolę i zestaw gier sprezentował 
koleżance na 27. urodziny. «Chodziło o to, żeby prezent był niestandardowy, 
śmieszny, żeby przy okazji rozpakowania go była dobra zabawa. Okazało się 
jednak, że nie trwała ona zbyt długo, bo 26-letnie dzieci zepsuły konsolę już 

 72 Zob. tamże, s. 18.
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po 1,5 godziny. Zdążyliśmy na szczęście zagrać w Tanki i Mario Bros» – śmieje 
się Krzysiek”73.

Kolejnym i jednocześnie dosadnym przykładem stylu życia typowego dla 
kidult jest przypadek Marco Andreoli. Włoski sąd w 2003 roku nakazał Giuseppe 
Andreoliemu, by płacił 700 dolarów miesięcznie na swego syna, który mieszka 
z matką. „Syn, Marco Andreoli, ma 30 lat, dyplom prawnika, dysponuje fun-
duszem powierniczym w wysokości 250 tys. USD i odrzuca każdą propozycję 
pracy jako «nie odpowiadającą jego umiejętnościom»”. We Włoszech siedmiu 
na dziesięciu mammoni („maminsynków”), mężczyzn w wieku 30−35 lat, wciąż 
mieszka w rodzinnym domu74.

Jakie wnioski przychodzą na myśl na bazie powyższych treści? Czy amato-
rów takiego stylu życia można za Arkadiuszem Wódkowskim nazwać osobami 
egoistycznymi lub hedonistycznymi, co czyni je mniej odpowiedzialnymi za 
siebie oraz otoczenie, ale daje im poczucie wolności?75 Czy może są to osoby 
zdystansowane do świata, ale samorealizujące się przez prowadzenie stylu życia 
w zgodzie z indywidualnymi potrzebami, do czego mają prawo jako – bądź co 
bądź – dorośli ludzie? Wydaje się, że trafnej i wyczerpującej odpowiedzi udziela 
tutaj Benjamin R. Barber. W tej swoistej infantylizacji życia kidults zauważa 
on trzy zasadnicze cechy: przedkładanie łatwego nad trudne, prostego nad 
złożone oraz szybkiego nad powolne76. Z powyższego wynika, że kult bycia 
sobą odwołuje się w przypadku kidult do elementarnego pytania: czego „ja” 
chcę? Najczęściej nie ma on odniesienia do życia społecznego, wspólnotowego, 
raczej oznacza skupienie się na „ja”. Frank Furedi postawę tę określa mianem 
odintelektualizowanej, charakteryzującej się brakiem umiejętności spojrzenia 
przez człowieka na świat ponad własne „ja” i z szerszej niż „ja” perspektywy. 
Za przyczynę tego stanu rzeczy uznaje on m.in. instrumentalizację wiedzy, tj. 
zastąpienie oświeceniowej prawdy partykularyzmem, także jej profesjonalizację, 
co ogranicza dostęp do niej znacznej grupie ludzi. Zauważa także wszechobecną 
tendencję (np. u polityków manipulujących wyborcami) do traktowania doro-
słych ludzi jak niedojrzałe dzieci77.

 73 Zob. A. Wittenberg, dz. cyt. (26 sierpnia 2017).
 74 Zob. A. Zwoliński, dz. cyt., s. 5; por. A. Bojar, M. Mistrzak, Maminsynek polski, „Wprost” 

18–24 października 2010, nr 43, s. 60–61.
 75 A. Wódkowski, dz. cyt., s. 6–7.
 76 Za: B.R. Barber, dz. cyt., s. 129–136.
 77 F. Furedi, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, przekł. K. Makaruk, Warszawa 

2008, s. 38–42, 50.
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Okazuje się, że współcześnie nawet nastolatki pogodziły się z dyfuzją ról 
(ujętą przez Margaret Mead w pojęciu „kultury prefiguratywnej”), a postępująca 
destandaryzacja i indywidualizacja ścieżek życiowych, rozmywanie wyrazistej 
kulturowej demarkacji między pokoleniami, brak wyrazistej światopoglądo-
wości pokoleniowej, krzyżowanie wzorów dorosłych i nastolatków w zakresie 
konsumpcji i uczestnictwa w kulturze, spowodowały wytworzenie kulturowego 
uniwersalizmu78 i – zdaje się – nasilenie omawianego zjawiska.

Podsumowanie

W artykule omówiono fenomen społeczno-kulturowy, jakim jest kidult. Okazuje 
się, że współcześnie dążeniem wielu dorosłych ludzi jest przedłużanie młodości. 
Wiara w jej atrybuty daje im przekonanie, że mogą przez długie lata swego życia 

– jak młodzi, nie dorośli jeszcze ludzie – koncentrować się na własnych planach 
i marzeniach, żyć jak zapragną. Okazuje się, że ich styl życia niejednokrotnie 
pozbawiony jest głębszej refleksji o złożonej ludzkiej naturze, o wartości i sen-
sie życia, o tym, że często dążenie do osobistego happy endu zamazuje obraz 
ogromu ludzkiej tragedii (cierpienia, niesprawiedliwości, śmierci), która ma 
miejsce obok. Być może specyficzny, niekiedy infantylny, zabawowy styl życia, 
wzmożona konsumpcja, dystans do świata charakterystyczny dla kidults, jest 
dla nich sposobem na chwilowe zapomnienie i ucieczkę od problemów doro-
słości i myślenia o starości? Tylko czy od dorosłości i problemów dorosłego 
życia naprawdę można uciec? Kontrargumentem do udzielenia odpowiedzi 
twierdzącej na postawione pytanie jest wiele dowodów na to, że przyjmowanie 
filozofii hedonizmu daje człowiekowi „poczucie zadowolenia, a nawet szczęścia, 
często jednak chwilowego i iluzorycznego”79, „pociąga za sobą koszty psychiczne 
w postaci przygnębienia, a nawet depresji”80.

Zjawisko kidult pokazuje jak wielu dorosłych nie dojrzało do podjęcia 
zadań dorosłości. Być może w ich postępowaniu występuje spirala zamknię-
tego koła: nie czuję się na siłach, by wziąć odpowiedzialność, szukam sposobu 
ucieczki, chwilowe radości nie dają mi szczęścia itd. Frank Furedi, dostrzegając 

 78 A. Wileczek, dz. cyt., s. 182.
 79 Za: H. Dziarska, Nienasyceni konsumenci. Rozmowa z prof. Bogdanem Mrozem z Katedry 

Poziomu Życia i Konsumpcji SGH, http://www.polskieradio.pl/krajiswiat/ekonomia/
artykul9489.html (15 lipca 2008).

 80 A. Żywczok, Wychowanie do radości życia, Warszawa 2004, s. 23.
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wyłączenie znacznej liczby dorosłych kidults z życia społecznego, proponuje 
następujące rozwiązanie: stopniową inkluzję biernych dotąd kidults do wyborów 
i decyzji ponadprywatnych, ogólnospołecznych, a także rozbudzanie ich poten-
cjału intelektualnego i ograniczanie konsumpcji81. Być może należy także uczyć 
kidults nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych. Możliwe, że 
wsłuchiwanie się w narrację innych przełamie ich egocentryzm, ukształtuje 
umiejętność empatii i rozwinie postawy allocentryczne82. Aktualnie, biorąc pod 
uwagę złożoność natury ludzkiej, wielopłaszczyznowość problemu i specyfikę 
współczesnego świata, bez odpowiedzi pozostanie pytanie: czy odejście od stylu 
kidult jest jeszcze możliwe?
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Abstrakt
Od kultu młodości do stylu życia kidult

Od czasu powstania pojęcia kidult minęło już blisko 30 lat. Określenia „infantylizacja” 
i „nastolatyzacja”, przypisywane „dorosłym dzieciom”, odzwierciedlają charakter ich 
stylu życia, którego głównym przejawem jest ucieczka przed dorosłością. Aktualnie 
zjawisko jest niemalże powszechne, można by rzec, wpisało się w obraz współcze-
snego społeczeństwa. Kidulci mieszkają z rodzicami, odkładają decyzje o założeniu 
rodziny na później, ubierają się jak nastolatki, kolekcjonują „topowe” gadżety, żyją 
chwilą. W celu przedstawienia stylu kidult, autorka artykułu dokonuje charakte-
rystyki jego symptomów, odwołując się do przykładów niejako „z życia wziętych”.

Słowa kluczowe: nastolatyzacja, kidult, dorosłe dzieci, kult młodości

Abstract
From the cult of the youth to the kidult style of life

Nearly 30 years have passed since the genesis of the concept of kidult. The terms 
“infantilization” and “behaving like a teenager”, that are attributed to “adult kids”, 
reflect the nature of their style of life that is mostly seen in escaping from adulthood. 
This phenomenon is now almost common. You can even say that it became a part of 
the contemporary society. Kidults live with their parents. They put off any decisions 
about starting a family. They wear clothing that a teenager would wear. Collect “top 
cool” gadgets and live for the moment. To present the style of life of a kidult, the 
author characterises in the paper how it is manifested, giving “true-life” examples.

Key words: infantilization, kidult, adult kids, cult of the youth


