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autor na wstępie swoich intrygujących i ważnych dociekań prezentuje 
swoje przekonania i upodobania odnoszące do ich podmiotu – człowieka. 
Zgodnie z humanistycznym nastawieniem, uważa on, że człowiek i ,,jego 
wszelkie funkcje życiowe zintegrowane ze środowiskiem społecznym i bio-
fizycznym współgrając egzystencjalnie tworzą żywotny układ biospołeczny” 
(s. 4). Holistyczny paradygmat systemów wkomponowanych w układy 
o większym poziomie zorganizowania umiejscawia człowieka w centrum tej 
emergentnej kompozycji.

Samoorganizacja systemów otwartych z człowiekiem w centrum tego 
uporządkowania uzasadnia antropocentryzm, obalając mitologiczne wizje 
nadczłowieka wraz z jego niemalże mesjańskim egoizmem. Sam fakt jego 
boskiej genezy i doskonałości miałby usprawiedliwiać i legitymizować samo-
uwielbienie i narcyzm? Emergencja systemu zaś uczy pokory, ponieważ 
ukazuje perfekcyjną sieć połączeń w misternie ukształtowanym kosmosie 
nieskończonych systemów, którymi kierują uniwersalne reguły matema-
tyczne. Całkowicie zasadnie Cichosz stwierdza, że ,,człowiek wkompono-
wany w splot zaistniałych interakcji tworzących społeczny organizm – orga-
nizację – jest jej najważniejszym ogniwem” (s. 4). To podmiot odkrywa te 
prawa, próbuje je wyjaśnić oraz zastosować w nauce i praktyce życiowej. 
Mądrość nie powinna przysłaniać człowiekowi Boga.

Cichosz nie wydaje ostatecznego sądu o człowieku, nie dokonuje arbi-
tralnej oceny jego duchowości, moralności, psychiki, w kontekście przed-
miotu swoich rozważań – stresu. Ukazuje, całkowicie słusznie, zamiast 
tego całą złożoność zależności, które warunkują wspomniany mechanizm 
wraz ze sposobami jego racjonalnego ukierunkowania – zarządzania stre-
sem w zróżnicowanych uwarunkowaniach społecznych i organizacyjnych.

„Ecce homo” – które wypowiada na łamach recenzowanej książki jej autor 
– jest naukową diagnozą egzystencji człowieka w warunkach, które wyma-
gają od niego kreatywnej adaptacji podczas realizacji zadań rodzinnych, spo-
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łecznych i zawodowych. Sytuacje zewnętrzne mogą stawać się dla jednostki 
źródłem szczęścia, ale również przykrości, a nawet traumatycznych przeżyć. 
Skala i repertuar czynników środowiskowych są ogromne, a emocje towarzy-
szące ich występowaniu mogą przybierać ekstremalne formy. 

W teorii czynności Tadeusza Tomaszewskiego duża część zachowań 
celowych człowieka ukierunkowanych na realizację zadań, odbywa się 
w sytuacjach trudnych. Strach jako reakcja na stresor zewnętrzny – np. 
utrudnienie, zakłócenie, przeciążenie, frustrację etc. – oddziałuje na poziom 
wykonania zadania, np. osiągnięcia jakiegoś celu operacyjnego. Hans Selye 
z kolei jako pierwszy postawił hipotezę, że źródłem wielu chorób somatycz-
nych jest stres, zaś choroby stają się skutkiem niezdolności człowieka do 
radzenia sobie ze stresem.

W psychologii stres jest definiowany jako dynamiczna relacja adaptacyjna 
pomiędzy możliwościami jednostki a wymogami sytuacji, bodźcem awersyj-
nym, charakteryzująca się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej. Podej-
mowanie przez człowieka zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia stanu 
zachwianej równowagi. W terminologii medycznej stres jest zaburzeniem 
homeostazy, spowodowanym czynnikiem fizycznym lub psychologicznym. 
Czynnikami stresogennymi mogą być czynniki umysłowe, fizjologiczne, ana-
tomiczne lub fizyczne, z którymi jednostka powinna umieć sobie radzić.

Adam Cichosz dokonuje gruntownej analizy pojęcia stresu z punktu 
widzenia psychologii, psychiatrii, nauk medycznych, w tym nauk o kul-
turze fizycznej, których jest reprezentantem, zaś jako były żołnierz wojsk 
desantowo-powietrznych, który oddał ponad tysiąc skoków ze spadochro-
nem, staje się dysponentem rzetelnej wiedzy zarówno naukowej, jak i prak-
tycznej. Na podkreślenie zasługuje fakt bardzo umiejętnego łączenia przez 
autora wiedzy z różnych dziedzin naukowych, interdyscyplinarne podejście 
w tworzeniu treści opartych zarówno na teorii, jak i praktyce. Autor ze 
względu na swój bogaty dorobek umysłowy i doświadczenie, posiada wyjąt-
kową umiejętność popierania teorii przykładami praktycznymi.

Z punktu widzenia recenzenta, który podjął lekturę, prowadzoną 
szlakiem przemyśleń autora, mogę stwierdzić, że omawiana publikacja 
będzie znakomitą lekturą dla przedstawicieli świata nauki, studentów kie-
runku zarządzanie, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, kierunków 
medycznych, jak też praktyków, zmierzających do stałego doskonalenia 
swoich umiejętności w kierowaniu podwładnymi. Nie zawiodą się jej tek-
stem również naukowcy, studenci i pracownicy innych kierunków nauki, 
studiów, sektorów gospodarki i poziomów zarządzania.


