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kryzyS w życiu człowieka

abStrakt

Artykuł przedstawia tematykę kryzysu w życiu człowieka. Podjęta tu refleksja 
jest skoncentrowana na rozwojowym wymiarze kryzysu i normatywnym wglą-
dzie w jego doświadczenie i przeżywanie. W rozważaniach nad potencjałem 
rozwojowym, jaki może otworzyć dla jednostki przeżywanie sytuacji kryzy-
sowej, rozpatrywane są symptomy, przyczyny, fazy i  sposoby radzenia sobie 
z kryzysem oraz wychodzenia z niego. Przedstawione argumenty wskazują na 
wartość nieustannej troski o  refleksję nad głęboko humanistycznym i  egzy-
stencjalnym wymiarem naszego doświadczenia.
Słowa kluczowe: kryzys, rozwój, doświadczenia życiowe, rozwojowy i norma-
tywny wymiar kryzysu, znaczenie kryzysu w ludzkim doświadczeniu

definicja i objawy kryzySu

K ryzys jest stanem wewnętrznej nierównowagi. Może mieć charakter 
przejściowy albo przewlekły (Zych, 2010, s. 85). Kryzys pojawia się 

w odpowiedzi na sytuację postrzeganą jako przełomowa, w której dochodzi 
do wyczerpania się zasobów indywidualnych i środowiskowych służących 
walce z przeciwnościami losu (Kubacka-Jasiecka, 2003, s. 149). Można go 
rozpatrywać jako zjawisko rozwojowe lub pozbawione charakteru rozwo-
jowego, jako specyficzną reakcję na jakieś szczególne zdarzenie bądź splot 
zdarzeń, analizując tą reakcję niezależnie od wieku jednostki” (Przetacz-
nik-Gierowska, 1995, s. 15).

Kryzys występuje wtedy, kiedy zaistnieje sytuacja trudna i nowa, i brak 
nam wypracowanych i sprawdzonych rozwiązań lub sposobów postępowa-
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nia, by sobie z nią poradzić. Człowiek zmuszony jest wówczas do samo-
dzielnego poszukiwania nowej formy adaptacji, zmiany sposobu zachowa-
nia, stopniowego przyjmowania nowych postaw, a nawet podjęcia nowego 
stylu życia” (Wawrzyniak, 2015, s. 53). W sytuacji kryzysowej aktywności 
podejmowane w przeszłości przestały funkcjonować, a nowy sposób rozu-
mienia świata jeszcze się nie pojawił. W związku z tym kryzys wywołuje 
uczucie napięcia, niepewności losu, silny stres. Jeśli człowiek przechodzi ze 
starej sytuacji do nowej, to powoduje to czasowy regres i utratę stabilności 
(Oleś, 2011, s. 25–26). Kryzys charakteryzuje się dużym napięciem emo-
cjonalnym, poczuciem chaosu (zawieszenie, trudność w  kontynuowaniu 
dotychczasowych zadań), a także dążeniem do natychmiastowego rozwią-
zania ciężkiej sytuacji (impulsywne działania, bez względu na wszystko). 
Osoba przeżywająca trudną sytuację postrzega ją jako moment krytyczny, 
który wpłynie na dalsze jej losy (Kubacka-Jasiecka, 2016, s. 28). 

W subiektywnym odczuciu jednostki kryzys przejawia się:
•	 poczuciem niezdolności do dalszego działania i dotychczasowych ak-

tywności;
•	 poczuciem straty kontroli nad własnym życiem;
•	 ograniczeniem możliwości realizowania dotychczasowych ról spo-

łecznych (co prowadzi do wzrostu zależności od innych ludzi);
•	 lękiem i  różnymi dolegliwościami somatycznymi (Wawrzyniak, 

2015, s. 53). 
Kryzys pociąga za sobą objawy w kilku obszarach:
•	 sfera emocjonalna: poczucie straty i krzywdy, lęk, niepokój, złość;
•	 sfera biologiczna: objawy somatyczne, takie jak ból, nudności, bie-

gunka, problemy z oddychaniem;
•	 sfera poznawcza: problemy z radzeniem sobie z codziennymi trudno-

ściami, trudności z podejmowaniem decyzji;
•	 sfera behawioralna: zmiany w dotychczasowych zachowaniach, pro-

blemy z  wypełnianiem ról społecznych, izolowanie się od innych, 
przejawianie zachowań nieadekwatnych do odczuwanych emocji, 
agresja, ucieczka w substancje psychoaktywne (Szatur-Jaworska, Błę-
dowski, Dzięgielewska, 2006, s. 67).
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Przyczyny kryzySu

Johan Cullberg wymienił kryzysy przemiany, sytuacyjne i  chroniczne. 
Kryzysy przemiany, określane również jako rozwojowe lub normatywne, 
wiążą się z  fundamentalnymi wydarzeniami życiowymi. Kryzysy sytu-
acyjne (losowe, incydentalne) zasadniczo wywołane są nieoczekiwanymi 
wydarzeniami, które niosą ze sobą zagrożenia dla zdrowia, życia, poczu-
cia bezpieczeństwa, zachowania tożsamości itd. Tym, co odróżnia kryzysy 
sytuacyjne od innych, to takie cechy wydarzenia, które kryzys wywołało, 
jak: nieprzewidywalność, nagłość, szokujący charakter, intensywność i ka-
tastroficzność (Włodarczyk, 2011, s. 356). Kryzysy chroniczne, o których 
pisał Cullberg, określane są także jako „stany transkryzysowe”. Osoby, 
które ich doświadczają, stają się wycofane, bierne, bezradne, pozbawione 
motywacji do zmian, nie podejmują odpowiedzialności, ich zachowanie 
ujawnia silną postawę unikania, lęk przed kontaktami społecznymi, obni-
żenie nastroju, dolegliwości somatyczne, tendencję do użalania się nad sobą 
i oskarżania innych. 

Lawrence M. Brammer wskazał na kryzysy egzystencjalne i środowisko-
we. Kryzysy egzystencjalne wiążą się z wewnętrznymi konfliktami, egzy-
stencjalnymi pytaniami o cel i sens życia oraz lękami przed wyzwaniami, 
które stawia życie. Wskazuje np. na brak poczucia sensu i celu życia, którego 
doświadczają osoby starsze. Natomiast kryzysy środowiskowe są skutkiem 
zjawisk o charakterze naturalnym, o pochodzeniu biologicznym, wydarzeń 
o społecznym, politycznym lub gospodarczym (Brammer, za: James, Gilli-
land, 2004, s. 25).

Grecki czasownik krinein, z  którego bierze początek pojęcie kryzysu, 
oznacza „odsiewać”, „rozdzielać”, „wybierać”, „decydować”, „sądzić”, po-
chodzący zaś od niego rzeczownik krisis to „wybór”, „rozstrzygnięcie” 
(Włodarczyk, 2011, s. 356).

fazy kryzySu

Kiedy człowiek staje wobec nagłych kryzysów sytuacyjnych, jego reakcje 
opisywane są na ogół w czterech fazach:



Katarzyna Sygulska, Marta Krupska

96 Praca Socjalna nr 6(34) 2019, S. 93–108

•	 Faza szoku – charakterystyczne dla niej stają się pozbawione sensu 
działania, odrętwienie, trudności w nawiązaniu i utrzymaniu kon-
taktu oraz wyraźny mechanizm zaprzeczania.

•	 Faza reakcji emocjonalnej – konfrontacja z nową rzeczywistością ro-
dzi silną reakcję emocjonalną, osoba próbuje się do niej adaptować, 
stosując i rozwijając w swoim sposobie reagowania na rzeczywistość 
takie mechanizmy obronne, takie jak: zaprzeczanie, wyparcie czy ra-
cjonalizację. Jeśli w porę uzyska odpowiednie wsparcie, poziom emo-
cjonalnej reakcji będzie się stopniowo obniżał i możliwa stanie się re-
fleksja nad przyczynami i konsekwencjami doświadczonego kryzysu. 
Jeśli natomiast osoba pozostanie w pustce społecznej, trzeba się liczyć 
z niebezpieczeństwem fiksacji i przejścia kryzysu w stan chroniczny.

•	 Faza pracy nad kryzysem – w tej fazie kryzysu reakcje emocjonalne 
są mniej intensywne i występują rzadziej, osoba stopniowo uwalnia 
się od silnego wpływu emocjonalnego traumatycznych przeżyć i jej 
uwaga zaczyna przenosić się z przeszłości na przyszłość.

•	 Faza nowej orientacji – w tej fazie ma szansę nastąpić stopniowe od-
budowanie poczucia własnej wartości, podejmowanie nowych ak-
tywności, przyjmowanie na siebie nowych ról i zadań a wydarzenie 
traumatyczne ma szansę wzbogacić doświadczenie życiowe jednostki, 
która go doświadczyła (Włodarczyk, 2011, s. 356).

Pisząc o fazach kryzysu, Ewa Włodarczyk wskazuje na dynamikę kry-
zysu, opisywaną przez Geralda Caplana (tamże, s.  7). Pierwszą jest faza 
konfrontacji z wywołującym ów kryzys wydarzeniem. W fazie tej dominuje 
napięcie, lęk i niepokój. Ich źródłem staje się narastające przekonanie jed-
nostki, że jej własne zasoby, które mogłyby pomóc przekroczyć lub doko-
nać transformacji sytuacji kryzysowej oraz niewystarczająca efektywność 
zewnętrznej pomocy nie stanowią wystarczająco silnego oparcia. Prowa-
dzi to do fazy drugiej, w której osoba doświadczająca kryzysu uświadamia 
sobie, że utraciła kontrolę nad własnym życiem i nie jest w stanie samo-
dzielnie przezwyciężyć trudności. Rodzi się w niej poczucie przegranej. To 
z kolei obniża jej poczucie własnej wartości i powoduje eskalację emocjo-
nalnego napięcia. Kolejna faza powinna uruchomić zasoby służące moty-
wacji i mobilizacji osoby przeżywającej kryzys. Osoba w kryzysie stara się 
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uruchomić wszystkie zasoby psychiczne, którymi dysponuje, aby poszuki-
wać nowych rozwiązań i wyjść z sytuacji kryzysowej. Jeśli te działania nie 
przyniosą rezultatu, można mówić wówczas o fazie czwartej – fazie dekom-
pensacji. W tej fazie, w wyniku napięcia przekraczającego próg odporności 
psychicznej osoby w kryzysie, mamy do czynienia z procesami deformacji 
procesów spostrzegania rzeczywistości, wycofywaniem się z kontaktów in-
terpersonalnych, wzmaganiem się odczucia dezorganizacji i wewnętrznego 
chaosu. Mogą także pojawić się zachowania destrukcyjne, np. akty agresji, 
autoagresji, uzależnienia.

SPoSoby radzenia Sobie z kryzySem

We współczesnej refleksji psychologicznej i  pedagogicznej przyjmuje się 
dziś bardzo często, że kryzysy emocjonalne mogą otworzyć przed nami 
dwie perspektywy, w jakich można je rozumieć i interpretować – zawiera-
ją zarówno ryzyko ujawnienia się patologicznych reakcji i mechanizmów 
obronnych jednostki, możliwość patologizacji emocjonalnych reakcji jed-
nostki, jak i przynoszą szansę dalszego rozwoju i wzrostu. Stajemy zatem 
wobec następującej alternatywy: trwanie w bezsilności i stagnacji lub danie 
sobie szansy wyjścia z kryzysu dojrzalszym osobowo i emocjonalnie oraz 
silniejszym (Kubacka-Jasiecka, 2016, s. 54).

Dorota Kubacka-Jasiecka wskazuje na następujące finalne formy, jakie 
może przybrać w zachowaniu i przeżywaniu doświadczenie kryzysu: 
•	 Wzór stagnacyjny: charakteryzuje go powrót do przedkryzysowego 

poziomu funkcjonowania – problem, który stanowił centrum i źró-
dło kryzysu pozostaje aktualny, natomiast charakterystyczny dla 
tego wzoru mechanizm kryzysu prowadzi do obniżania się poziomu 
emocjonalnej reakcji. Konflikty, które nie zostają rozwiązane, stają się 
źródłem przyszłych trudności. Pozostawiają one osobę z obniżonym 
poczuciem podmiotowości w działaniu „posiadania kontroli nad sobą 
i wiary w siebie.

•	 Wzór regresyjny: osoba doświadczająca kryzysu może się starać zre-
dukować napięcie i cierpienie poprzez zachowania dysfunkcjonalne 
lub neurotyczne, mogą nawet wystąpić reakcje o charakterze psycho-
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tycznym. Mogą uruchomić się mechanizmy destrukcyjne, wchodze-
nie w konflikt z prawem, somatyzowanie, uzależnienia, zachowania 
autoagresywne itd.

•	 Wzór progresyjny: tu rozwiązanie problemu kryzysowego następu-
je dzięki wewnętrznemu potencjałowi osoby oraz wsparciu bliskich, 
a jeśli trzeba, dzięki psychologicznej i społecznej pomocy interwen-
cyjnej. Ten sposób rozwiązania kryzysu otwiera możliwość uczest-
niczenia w procesie rozwoju. Ten proces osobowościowego wzrostu 
osoby ujawnia się m.in. we wzmocnieniu psychicznym, podniesieniu 
samooceny i poczucia własnej wartości, konstruktywnych zmianach 
w systemie wartości, zwiększeniu odporności psychicznej, poprawie 
relacji z  bliskimi, uzyskaniu większych kompetencji społecznych. 
W tym kontekście Kubacka-Jasiecka (2016, s. 54–55) przywołuje ta-
kie określenia, jak „posianie przez kryzys ziarna rozwoju” czy wręcz 
„nowe narodziny”.

Rozwijaniu skutecznych sposobów radzenia sobie z kryzysem sprzyja-
ją takie indywidualne właściwości, jak: szacunek dla samego siebie, po-
czucie własnej wartości, samoakceptacja, zaufanie do siebie, przekonanie 
o skuteczności własnego działania, poczucie kontroli i wpływu na zdarze-
nia, łatwość przystosowania się, odporność na stres, dojrzałość psychicz-
na, zrównoważenie emocjonalne (Badura-Madej, 1999, s.  24). Te zasoby 
sprzyjające konstruktywnemu rozwiązywaniu i wychodzeniu z  kryzysów 
mogą zostać wzbogacone lub zubożone przez wiele czynników. Litera-
tura przedmiotu wskazuje na takie, jak: wiek, płeć, sytuacja zawodowa, 
wykształcenie, sytuacja materialna, miejsce zamieszkania, stan zdrowia 
historia życia, doświadczenia życiowe, zwłaszcza w obszarze radzenia so-
bie z trudnymi sytuacjami w przeszłości, ich skuteczność lub destrukcyjny 
charakter (Włodarczyk, 2011, s. 11–12). Włodarczyk (tamże, s. 12) pod-
kreśla, że literatura przedmiotu bardzo wyraźnie wskazuje na to, jak wiele 
znaczą wypracowane wcześniej, różnorodne i elastyczne sposoby radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych. Sposób, w jaki kryzys zostaje rozwiązany, ma 
olbrzymie znaczenie. Nierozwiązane lub pozornie rozwiązane konsekwen-
cje przeżywanego kryzysu mogą stopniowo przechodzić w chroniczną re-
akcję emocjonalną i utrwalać niewłaściwe mechanizmy obronne oraz nie-
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konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Odporność 
psychiczna, elastyczność i zdolność do podejmowanych konstruktywnych 
działań służących rozwiązaniu sytuacji kryzysowej zostają wyraźnie osła-
bione. Niezwykle istotne staje się rozpoznanie i  korzystanie ze wsparcia 
społecznego, którego obecność obniża lub podwyższa odporność psychicz-
ną oraz ułatwia lub utrudnia poradzenie sobie z kryzysem (tamże, s. 13).

Nie ma precyzyjnie wyznaczonego okresu, w którym jednostka powinna 
poradzić sobie z sytuacją trudną. Jest to przede wszystkim kwestia odczuć 
– subiektywnej oceny doświadczającego kryzysu człowieka. Sposób przeży-
wania kryzysu i czas uporania się z nim zależy od różnych czynników, ta-
kich jak: osobowość jednostki, umiejętności radzenia sobie z problemami, 
wcześniejsze doświadczenia życiowe, wychowanie w  rodzinie pochodze-
nia, środowisko życia, wsparcie społeczne, funkcjonowanie w określonych 
płaszczyznach życia (sfera rodzinna, zawodowa, towarzyska). 

Duże znaczenie ma także duchowość jednostki i kwestie z nią związane 
– poczucie sensu w życiu, bilans życiowy, refleksyjność, umiejętność zagłę-
biania się w swoje wnętrze, a także wiara, która daje nadzieję na przyszłość. 
Nie bez znaczenia jest dostrzeganie sensu trudnych, czy wręcz dramatycz-
nych sytuacji, których przeżycie może przynieść lepszą jakość życia. Ważna 
jest akceptacja faktu, że cierpienie jest w sposób nieuchronny wpisany w ży-
cie człowieka – nikt nie pozostaje wolny od cierpienia, choć przybiera ono 
różną formę i przeżywane jest z różnym nasileniem.

Niektórzy ludzie samodzielnie potrafią poradzić sobie z kryzysami, czer-
pią z  tego doświadczenia siłę i motywację do dalszego rozwoju. Inni ra-
dzą sobie z kryzysem jedynie na pozór, wypierają towarzyszące mu uczucia 
i doświadczenia, a  te jednak będą do nich powracać w przyszłości. Będą 
osoby, które łatwo się poddadzą, wycofają, przeżyją załamanie, a to z kolei 
może spowodować niezdolność do dalszego normalnego życia w przypad-
ku, gdy nie otrzymają adekwatnej do ich sytuacji pomocy (Włodarczyk, 
Zdarzenie…). Niekonstruktywne radzenie sobie z kryzysem może pociągać 
za sobą niekorzystne dla jednostki zachowania – nadużywanie alkoholu, 
stosowanie narkotyków, zachowania agresywne, niemoralne i przestępcze, 
wycofywanie się z aktywności rodzinnej, zawodowej i towarzyskiej, uciecz-
ka w izolację.
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Caplan wyróżnia następujące zachowania, które sprzyjają radzeniu sobie 
z sytuacją kryzysową:
•	 aktywne poszukiwanie informacji;
•	 adekwatne wyrażanie emocji;
•	 poszukiwanie pomocy ze strony innych ludzi;
•	 stopniowe rozwiązywanie sytuacji problemowej;
•	 dostrzeganie własnego zmęczenia i dezorganizacji (co pomaga wyko-

nywać codzienne czynności);
•	 akceptowanie własnych emocji i radzenie sobie z nimi;
•	 wyrażanie gotowości do zmian;
•	 zaufanie sobie i innym;
•	 wyrażanie nadziei na przyszłość – nadzieja, że trudną sytuację można 

pokonać.
Do zachowań, które nie są sprzyjające w pokonywaniu trudności, zalicza 

on natomiast:
•	 zaprzeczanie kryzysowi, niepodejmowanie aktywności mających na 

celu wyjście z sytuacji trudnej, ucieczka w świat marzeń;
•	 wypieranie emocji, negowanie ich lub projektowanie na innych;
•	 dezorganizacja zachowań, rezygnowanie z aktywnych zachowań;
•	 nieadekwatne wyrażanie emocji;
•	 braki inicjatywy w  poszukiwaniu wsparcia innych ludzi oraz brak 

akceptacji otrzymywanej pomocy i otwartości na nią (Włodarczyk, 
Zdarzenie…).

W pozytywnym rozstrzygnięciu trudnej sytuacji niezbędna jest aktyw-
ność. Człowiek musi podejmować wysiłki w celu wyjścia z kryzysu. Duże 
znaczenie ma w tej kwestii odwaga, pomimo braku stabilności i  lęku, jed-
nostka powinna porzucić zafiksowane cele i  skierować się ku przyszłości. 
Istotne jest kierowanie się własną hierarchią wartości i swoimi celami życio-
wymi. Aby jednostka rozwinęła się, konieczne jest, aby była wewnątrzsterow-
na. Pomoc w tej trudnej sytuacji mogą stanowić inni ludzie, wiara, a także 
działania profesjonalne. Drugi człowiek może stanowić także pomocny wzór 
w dążeniu do przezwyciężenia kłopotów (Pilecka, 2004, s. 201).

System wsparcia osób będących w kryzysie może mieć charakter nie-
profesjonalny lub profesjonalny. Do pierwszego zaliczyć można działania 
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podejmowane przez środowisko rodzinne, grupy samopomocy, lokalne 
i ogólnokrajowe organizacje pozarządowe (por. Stochmiałek, 2015, s. 157). 
Natomiast przykładami wsparcia profesjonalnego są: pomoc psychologicz-
na oraz psychoterapeutyczna, a także interwencja kryzysowa.

Nieocenione znaczenie w poradzeniu sobie z kryzysem ma wsparcie spo-
łeczne. Stanowi ono dostarczenie pomocy osobie potrzebującej w zależno-
ści od jej potrzeb, ale bez odbierania jej poczucia autonomii. Wspieranie 
pociąga za sobą konieczność współdziałania pomagającego i otrzymującego 
pomoc. Proces ten przebiega w relacji interpersonalnej, u jego podstaw leżą 
więzi, które zostały zmobilizowane (nowo powstałe lub zrekonstruowane) 
w  sytuacji trudnej (Kacperczyk, 2006, 278). Drugi człowiek w  trudnej 
sytuacji jest niezwykle istotny. Szczególne znaczenie ma pomoc ze stro-
ny osób najbliższych, rodziny i przyjaciół. Jednostka w kryzysie potrzebuje 
od innych ludzi wsparcia, troski, zrozumienia, towarzyszenia w trudnych 
chwilach. Ważne jest odczuwanie empatii ze strony innych – wczuwania się 
w stan emocjonalny potrzebującego. Kryzys może stać się podstawą do na-
wiązania lub pogłębienia relacji z drugim człowiekiem. Można stwierdzić, 
że trudne sytuacje łączą ludzi. 

Jak już wspomniano, pomocne w  radzeniu sobie z  sytuacją kryzyso-
wą mogą być działania profesjonalne: poradnictwo psychologiczne, psy-
choterapia i  interwencja kryzysowa. Poradnictwo stanowi formę pomocy 
osobom doświadczającym silnej negatywnej reakcji emocjonalnej w  od-
zyskaniu równowagi stanu psychicznego, w odzyskaniu wiary we własną 
sprawczość, dostrzeganiu możliwości wpływania na swoje życie i poszuki-
waniu potrzebnych do tego umiejętności szczególnie umiejętności korzy-
stania ze wsparcia innych osób, potrzebnego do realizacji własnych potrzeb 
i  zadań rozwojowych (Czabała, 2016, s.  523). Czabała zwraca tu uwagę 
na znaczenie słowa „odzyskanie”. Ono okazuje się tutaj szczególnie waż-
ne (zwłaszcza w porównaniu do bardziej charakterystycznego skojarzenia 
z „naprawianiem” w psychoterapii) i oznacza umożliwienie osobie korzy-
stania z nabytych wcześniej umiejętności wpływania na własne życie albo 
niekiedy uczenie się nowych, jeżeli z różnych powodów nie doszło do ich 
ukształtowania się na wcześniejszych etapach rozwojowych. Psychoterapia 
zaś to „ogólne określenie oddziaływania leczniczego i korygującego drogą 
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wyłącznie psychologiczną, a więc przez dostarczenie jednostce określonych 
przeżyć i doświadczeń. U podstaw takiego oddziaływania leży założenie, że 
przekonania i postawy człowieka wobec siebie i świata oraz jego nie przy-
stosowawcze czy zaburzone wzorce zachowań można zmienić i skorygować, 
dostarczając mu odpowiednich doświadczeń czy instrukcji w trakcie kon-
taktów z terapeutą” (Słownik psychologii, 2009, s. 233). Istnieją różne nurty 
psychoterapeutyczne – psychodynamiczny, behawioralno-poznawczy, hu-
manistyczny, systemowy. Poradnictwo pomaga w odzyskiwaniu równowa-
gi emocjonalnej, w radzeniu sobie z bieżącymi kłopotami, w odzyskiwaniu 
możliwości korzystania z pomocy innych i poczucia wpływu na swoje ży-
cie. Psychoterapia natomiast prowadzi do uświadomienia właściwości po-
trzebującej jednostki, które mają odzwierciedlenie w nieodpowiednich spo-
sobach realizacji potrzeb (i braku ich zaspokojenia). Te dwie formy pomocy 
różnią się także obszarem, na którym koncentruje się pomoc. Poradnictwo 
skupione jest na obecnych problemach, a  także sposobach ich przezwy-
ciężania. Psychoterapia koncentruje się na szukaniu przyczyn problemów 
w poprzednich okresach rozwojowych – skupia się na odkryciu patologicz-
nych mechanizmów oraz dążeniu do przekonstruowania cech psychicznych 
(Czabała, 2016, s. 531–532).

Interwencję kryzysową można określić jako działalność prewencyjną, 
nie tylko związaną z  zapobieganiem głębszych zaburzeń w konsekwencji 
nierozwiązanych kryzysów, pomocą w przejściu i pozytywnym rozwiąza-
niu problemów, które stało się źródłem kryzysu, ale również aktywność 
ukierunkowaną na działanie mające na celu zapobieganie rozwojowi kry-
zysów i różnych wymiarów patologii w wymiarze ogólnospołecznym (Ku-
backa-Jasiecka, 2003, s. 147). Podstawowa jej forma skupia się na pomocy 
jednostkom w uświadamianiu trudności i konsekwencji w sferze emocjo-
nalnej, poznawczej i behawioralnej spowodowanych zdarzeniem krytycz-
nym, jak również możliwości wykorzystania wsparcia w  radzeniu sobie 
z  sytuacją kryzysową. Natomiast rozszerzona forma interwencji dotyczy 
wieloaspektowej i wielodyscyplinarnej pomocy przeznaczonej dla jednostek 
cierpiących z powodu kryzysu. Interwencja ta obejmuje różne struktury: 
społeczne, prawne, instytucjonalne, opieki zdrowotnej (Kubacka-Jasiecka, 
Passowicz, 2016, s. 11). 
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Duże znaczenie w przezwyciężaniu trudności ma poczucie własnej sku-
teczności. Albert Bandura wyróżnia kilka czynników wpływających na to 
poczucie:
•	 osiągnięcia – dostarczają ona jednostce informacji o jej rzeczywistych 

sukcesach i porażkach, mocnych i słabych stronach;
•	 zastępcze doświadczenia – korzystanie z doświadczeń innych ludzi, 

jednostka uczy się poprzez obserwację (np. warto podejmować wysi-
łek, skoro innym się udało);

•	 perswazja – informacje dostarczane jednostce przez innych ludzi na 
temat jej zdolności, cech charakteru, możliwości;

•	 emocjonalne pobudzenie – reakcje fizjologiczne jednostki dają jej in-
formacje związane z poziomem jej skuteczności w określonej sytuacji 
(np. szybkie bicie serca w połączeniu z entuzjazmem może oznaczać 
oczekiwanie sukcesu) (za: Skłodowski, 2010, s. 15).

Na doświadczanie kryzysu wpływ mają czynniki osobowościowe jed-
nostki. Badania empiryczne (przeprowadzone na grupie studentów studiów 
podyplomowych – nauczyciele i przyszli nauczyciele) pokazały, że „takie 
cechy jak zrównoważenie emocjonalne, ekstrawersja czy sumienność (pra-
cowitość) wpływają pozytywnie na ogólne poczucie koherencji (spójności). 
Zatem można wnioskować, że im jednostka jest bardziej dojrzała emo-
cjonalnie, osobowościowo – tym bardziej adekwatnie spostrzega sytuacje 
trudne i lepiej sobie z nimi radzi” (Kliza, Klimka, 2010, s. 146). 

zakończenie

Przeżywanie sytuacji kryzysowej może zakończyć się:
•	 brakiem rozwiązania kryzysu – jednostka powraca wtedy do stanu 

wyjściowego;
•	 przejawianiem patologicznych, destrukcyjnych zachowań;
•	 poradzeniem sobie z kryzysem – w życiu osoby, która doświadczyła 

trudności, pojawiają się korzystne zmiany (Kubacka-Jasiecka, 2016, 
s. 28).

Czyniąc przedmiotem refleksji wartość rozwojową kryzysu, warto przy-
toczyć teorię dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Teoria ta 
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pokazuje, że aby osiągnąć oczekiwane efekty w zakresie własnego rozwoju, 
najpierw musi zostać rozbita pewna integralna całość. A wszystko po to, by 
można było następnie ułożyć nowy obraz, który odsłoni nowy poziom roz-
woju osoby. Podkreśla więc szczególną wartość rozwojową kryzysu. Proces 
dezintegracji może odbywać się spontanicznie i chaotycznie, ale z czasem 
stajemy się coraz bardziej świadomi zachodzącego procesu zmian. Możemy 
zatem autentycznie kierować rozwojem własnej osobowości.

Dąbrowski wskazuje na powszechną niemal koncentrację na pojęciu inte-
gracji. Rozumiana jest ona jako wyraz dobrej organizacji, sprawności, podpo-
rządkowania części – całości. Kiedy mówimy o rozwoju osobowym pojęcie 
integracji rozumiane jest jako wyraz postępowania pozytywnego i zdrowia 
jednostki. W polu naszej refleksji stawia on przekonanie, że wszystko, co jest 
zintegrowane i ma prowadzić do integracji: proces organizowania, budowa-
nia, osiągania efektów, jest czymś pozytywnym, pożytecznym, konstruktyw-
nym, zdrowym. W tym kontekście proces dezintegracji postrzegany jest jako 
proces rozluźniania, rozbicia struktury i czynności, ich nieuporządkowania 
i braku ich sprawności. Dąbrowski zauważył, że zwykle odbieramy dezin-
tegrację jako coś zasadniczo destrukcyjnego. Postrzegana jest jako przeci-
wieństwo integracji, którą układamy z wielu małych, spójnych elementów 
w  jeden system. Z  wielu małych „integracji” budujemy „integracje” więk-
sze, coraz bardziej koncentrując się na wysokich rezultatach, sprawnościach 
i zaawansowanych formach wytwarzania i konsumowania. To właśnie tych, 
którzy taką postawę przyjmują, postrzegamy jako zdrowych, wartościowych, 
efektywnych i potrzebnych. Autor podkreśla, że towarzysząca tej postawie 
gorączkowa praca, poszukiwanie sensu własnego istnienia nie ma charakte-
ru filozoficznego, lecz jest głębokim, konfliktowym przeżywaniem dramatu 
osobistego (Dąbrowski, 1975 a, s. 34).

W teorii dezintegracji pozytywnej mocno wybrzmiewa pytanie o rozwo-
jową wartość kryzysu, o nasz stosunek do ludzkiej kruchości, o ocenę ludzi, 
u których zauważana jest pewna niezgrabność, zahamowania, nieśmiałość, 
wahania, czy brak pewności siebie. Ocenę, bywa nader często, pozbawioną 
prawdziwego zrozumienia charakteru i rozwojowego potencjału procesów 
towarzyszących dezintegracji, ocenę odnoszoną do zdrowego rozsądku, 
oszacowania mierzalnego bilansu zysków i strat, wyrażaną w kategoriach 
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efektywności i znajdującą pokrycie w normach społecznych i kulturowych. 
Problem stawania się człowieka jest procesem o naturze dynamicznej, pro-
cesem ciągłego rozwoju, na jaki człowiek jest „skazany” oraz wyboru mię-
dzy rozwojem a „nierozwojem” (Dąbrowski, 1980, s. 67).

Kryzys może być szansą – szansą na pozytywne przemiany. Przepracowany 
konstruktywnie pociąga za sobą wzrost siły psychicznej, rozwój osobowości 
i wzmocnienie systemu wartości (Szatur-Jaworska, Błędowski, Dzięgielewska, 
2006, s. 69). Człowiek, walcząc z przeciwnościami losu, może nabyć nowe 
sposoby rozwiązywania problemów i zwiększyć zdolność przystosowywania 
się do zmieniających się okoliczności. Przepracowanie trudnych emocji pro-
wadzi do usunięcia czy ograniczenia dyskomfortu psychicznego. Długotrwa-
łe skutki pokonania sytuacji kryzysowej to: większa samodzielność, wyższe 
poczucie własnej wartości, wzrost akceptacji samego siebie, rozwój umiejęt-
ności pokonywania kłopotów, poprawa relacji z innymi ludźmi, zmniejszenie 
odczuwania lęku przed trudnościami i – ogólnie – lepsze funkcjonowanie 
w różnych sferach. Pozytywne rozstrzygnięcie kryzysu to szansa na odnale-
zienie nowego sensu w życiu i wzrost życiowej satysfakcji (Stochmiałek, 2015, 
s. 48). Kryzys jest nie tylko zagrożeniem, ale także szansą na rozwój osobo-
wości. Człowiek może odrodzić się na nowo – jak feniks z popiołów – oraz 
zacząć nowe życie z nowymi siłami i możliwościami (Pilecka, 2004, s. 202).

Sposób rozumienia i doświadczania sytuacji kryzysowej ma także wy-
miar egzystencjalny i społeczny. Pokazuje, że odwaga skonfrontowania się 
z granicami ludzkiej kondycji otwiera nowe możliwości pokonywania kry-
zysu i kształtowania indywidualnego oraz wspólnotowego życia. Jean Va-
nier w liście do Julii Kristevej pisał: „Ktoś kiedyś zapytał Martina Luthera 
Kinga, czy zawsze będą grupy, które będą uważać się za lepsze, najlepsze, za 
elitę, która pogardza innymi, albo nawet będzie chciała nawrócić innych, 
po to, by zintegrować ich z własnym światem?”. „Tak – odpowiedział Mar-
tin Luter King – chyba, że my wszyscy zaakceptujemy i przyjmiemy wszyst-
ko to, co jest w nas zranione, nasze lęki i ciemności, te źródła nienawiści” 
(Kristeva, Vanier, 2012, s. 65). Czego więc naprawdę się boimy w spotkaniu 
z  sytuacją kryzysową? Dotknięcia własnej kruchości? Może konieczności 
przedefiniowania tego, co nazywamy życiowym sukcesem? Warto pamię-
tać o tym, że akceptacja ludzkiej podatności na zranienie i lęk może stać się 
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nie tylko drogą osobistego rozwoju, ale także podstawą innego postrzega-
nia więzi społecznych i budowania relacji interpersonalnych. 

Arnhild Lauveng (2008, s.  156), opisując swoją drogę wychodzenia 
z kryzysu i radzenia sobie z cierpieniem psychicznym, koncentruje się na 
relacji, która przywraca równowagę, otwiera na wychodzenie z sytuacji kry-
zysowej towarzysząc i  ofiarowując uważność, czas oraz przestrzeń uważ-
nego słuchania: „Gdy nadszedł właściwy moment, spotkałam trzeciego 
terapeutę – kobietę. Stworzyła mi ona przestrzeń, w której mogłam rosnąć 
i rozwijać się dalej i przekształcić w dojrzałą osobę. Wyglądu i zdrowia nie 
da się przekazać bezpośrednio, podobnie jak nie da się z nasionka słonecz-
nika wyciągnąć gotowej rośliny. Słonecznik nie zakwitnie wewnątrz torebki 
nasiennej. Potrzebuje troski i warunków do wzrostu. Tyle można zapewnić 
i tyle właśnie dostałam. […] Nie dano mi żadnych gotowych odpowiedzi, 
ale otrzymałam żyzną glebę, na której mogłam uprawiać własne rośliny”.

Podejmując refleksję nad procesem wychodzenia z kryzysu i poszukiwa-
niem fundamentów dla autentycznego rozwoju ludzkiego, możemy wrócić 
do źródłowego pragnienia i przeżywania wartości ludzkiego życia: „Zbyt 
często traktujemy siebie nawzajem tak, jakby nasze znaczenie zależało od 
tego, kim możemy się stać, albo od tego, co robimy, i tak łatwo zapomi-
namy, że wartość zupełnie nie jest związana z  tym, czym się zajmujemy, 
ani kim możemy być, ani z jakimikolwiek naszymi dokonaniami. Wartość 
jest, bo my jesteśmy – po prostu. I jeśli tego nie widzimy, to źle się dzieje 
dla tych, których nie dostrzegamy i równie źle dla nas” (Lauveng, 2009, 
s. 174). Ta świadomość staje się początkiem owocnej rozmowy o ludzkim 
rozwoju i może otworzyć nam drogę powrotu do głębokiej, opartej na war-
tościach i szacunku dla egzystencjalnego wymiaru ludzkiego, doświadcze-
nia rozmowy o znaczeniu kryzysu w naszych ludzkich zmaganiach ze sobą 
oraz rzeczywistością, w której żyjemy i którą tworzymy.
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criSiS in the human life

abStract

The main object of the article is the meaning of crisis in the human life. It 
is focused on developmental and normative insight in the crisis experience. 
The considerations on the development potential of the crisis include analysis 
of symptoms, factors, reasons, stages and ways to deal with and to overcome 
the crisis. The arguments presented in the article indicate value of care about 
reflection on deep humanistic and existential dimension of our human experi-
ence.
Keywords: crisis, development, life experiences, developmental potential of 
human person, normative dimension of the crisis


