
50

Julia Nowicka
Akademia Obrony Narodowej

Zjawisko tremy jako dysfunkcja 
kompetencji komunikacyjnych

Jednym z  istotnych obszarów rozpatrywanych w  ramach kompetencji 
społecznych nie tylko dowódcy czy przełożonego, ale każdego, kto chce być 
zrozumianym i  chce zrozumieć innego człowieka, jest komunikowanie się 
z otoczeniem, w którym funkcjonujemy w wymiarze społecznym i zawodo-
wym. W ważnych sytuacjach życiowych nawet najlepiej przygotowany mówca 
może odczuwać niepokój, zdenerwowanie czy inne negatywnie wartościowa-
ne uczucie, ogólnie nazywane tremą. 

Niezależnie od tego, jaki typ informacji ujawniany jest publicznie, każ-
dorazowo, w mniej czy bardziej uświadomionym stopniu, dokonywany jest 
akt autoprezentacji, którą można rozumieć jako proces kontrolowania przez 
jednostkę sposobu, w jaki jest postrzegana przez otoczenie1.

Uogólnienie wyrażające się w tezie, że wszystkie akty autoprezentacyjne 
wskutek wiedzy czy umiejętności człowiek jest w stanie kontrolować, wyda-
je się być nadużyciem. Mechanizmy podświadomych doświadczeń lękowych 
w najmniej oczekiwanych i pożądanych chwilach mogą zniweczyć trud podej-
mowanych taktyk autoprezentacyjnych. Zdarza się, iż bagatelizując zjawisko 
występowania tremy, nadawca tak bardzo skupia się na innych aspektach bu-
dowania interakcji, że nie docenia siły zakłopotania, która w skrajnych przy-
padkach może doprowadzić np. do afonii psychicznej2 czy zatrzymania danej 
relacji społecznej. Rodzi się zatem pytanie: kiedy odczuwana trema nie będzie 
przeszkadzać w skutecznym porozumiewaniu się? Prostą odpowiedzią jest: 
wtedy, kiedy zostanie ujarzmiona. Nie tak oczywistą kwestią będzie zagad-
nienie, jak ów stan uzyskać.

1 M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych, tłum. Anna Kacmajor, Magdalena Kacmajor, 
GWP, Gdańsk 2005, s. 27.
2 Afonia psychiczna inaczej histeryczna – przejściowa całkowita utrata głosu w następ-
stwie urazu psychicznego przy braku obiektywnych zmian w krtani. Podczas kaszlu płaczu 
lub śmiechu może pojawić się prawidłowy głos.; Zob. E. Skorek, Z logopedią na ty. Podręczny 
słownik logopedyczny, Impuls, Kraków 2010, s. 14.



51

Zjawisko tremy, stresu społecznego jest zależne od wielu czynników. 
Dla potrzeb niniejszych rozważań za celowe uznano ograniczenie typu oma-
wianych interakcji do formalnych wystąpień publicznych, rozumianych jako 
ekspozycję własnych umiejętności werbalnych i niewerbalnych podczas prze-
mówień formalnych, okolicznościowych, w których nadawca pełni rolę spo-
łeczną prelegenta.

Kompetencje komunikacyjne

Rozumienie kompetencji komunikacyjnych ma szerokie spektrum inter-
pretacji. Odnosi się ono bowiem nie tylko do werbalnych form komunikacji, 
ale i  do rozlegle pojmowanej mowy ciała. Dotyczy nadawania informacji, 
ale i  form jej dekodowania, może być zatem definiowane jako trafne od-
czytywanie (dekodowanie) i wysyłanie (kodowanie) znaków niewerbalnych 
i werbalnych3. D. Hymes na początku XX wieku zdefiniował kompetencje 
komunikacyjne jako zdolność posługiwania się odpowiednimi środkami ję-
zykowymi i  zachowaniem niewerbalnym, dostosowanym do partnera i  sy-
tuacji komunikacji zgodnie z  konwencjonalnymi regułami użycia języka4. 
W  funkcjonowaniu społecznym trudno wyobrazić sobie porozumiewanie 
się bez interakcji. Niezależnie od tego czy posiadamy intencję przekazania 
informacji (komunikowanie się), czy nie mamy zamiaru świadomie prze-
kazywać wiadomości (komunikowanie), nieustannie wysyłamy komunikaty 
o sobie, swoich upodobaniach, postawach, itp. Wydaje się, że kompetencje 
komunikacyjne są doskonałym pomostem pomiędzy kompetencjami progo-
wymi a wyróżniającymi. Są niczym zbiór wspólny, którego poznanie i wy-
korzystanie w  codziennej praktyce zawodowej i  osobistej buduje postawę 
człowieka nowoczesnego, specjalisty ze zrozumieniem wagi inteligencji 
emocjonalnej. Komunikowanie i  komunikowanie się, są umiejętnościami 
społecznymi, które w literaturze przedmiotu są zaliczane do kompetencji 
emocjonalnych5.

Dysfunkcja kompetencji komunikacyjnych burzy proces porozumiewania 
się i tworzy tzw. tarapaty autoprezentacyjne, czyli sytuacje, kiedy wydarzenia 
mają niepożądany wpływ na wizerunek, który człowiek sobie przypisuje lub 
chciałby sobie przypisywać (Schlenker, 1980)6.

3 M. L. Knapp, J. A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Astrum, 
Wrocław 2000, s. 115.
4 T. Gałkowski, G. Jastrzębowska red., Logopedia – Pytania i odpowiedzi, t. 1, UO, Opole 
2003, s. 286. 
5 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 2007, s. 437.
6 M. Leary, Wywieranie…, dz. cyt., s. 135.
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Trema jako dysfunkcja kompetencji 
komunikacyjnych i społecznych

Liczni badacze wskazują na związek odczuwania silnego zakłopotania 
z lękiem przed negatywnym odbiorem otoczenia związanym ze samoświado-
mością publiczną (Leary, Meadows, 1991; Miller, 1995)7. Niski poziom umie-
jętności społecznego nawiązywania kontaktów zdaje się wpływać na wzrost 
odczuwania tremy i nieśmiałości (Leary, Kowalski, 1995; Miller, 1995)8.

Zwykle relacjom związanym z ekspozycją swojej osoby towarzyszy stres, 
który jest emocją posiadającą wiele definicji. Jedną z nich jest postrzeganie go 
jako każdej emocji w jej skrajnej formie9. Wg innych źródeł, stres traktowany 
jest jako złożona reakcja organizmu, na którą składają się zmiany w percep-
cji, stanie emocjonalnym, zachowaniu oraz fizjologii10. Można go odczuwać po-
przez wewnętrzne napięcie i niepokój.

Stres jest jednym z mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo. Po-
przez produkcję adrenaliny przygotowuje ciało i umysł do reakcji na zagro-
żenie. Umiarkowany poziom stresu, który nie utrzymuje się zbyt długo, jest 
człowiekowi potrzebny i  funkcjonuje pod nazwą eustresu (stresu dobrego). 
Przewlekły stan występowania adrenaliny na wysokim poziomie (nawet, gdy 
przejawia się zachowaniem niedepresyjnym a euforycznym) jest dla organi-
zmu wycieńczający i nosi nazwę – dystresu11. Stąd już tylko krok do reakcji 
fobicznych, obejmujących zawroty głowy, przyspieszone bicie serca, omdle-
nia, hiperwentylację, pocenie się, drżenie i mdłości12. Zrozumiałym zachowa-
niem redukującym odczuwany dyskomfort jest próba unikania sytuacji stre-
sujących. W przypadku fobii społecznych (dotyczących lęku interakcyjnego) 
przykładem ich występowania może być niechęć do ekspozycji publicznej, 
powodowana obawą odczucia wstydu, zażenowania i doznania porażki auto-
prezentacyjnej. Może ona przybierać formę zakłopotania, które zdaniem Si-
lvera jest niepewnością pojawiającą się znienacka po błędach w zarządzaniu 
wywieraniem wrażenia, powodując, że zaskoczona osoba nie wie, co dalej 
zrobić lub powiedzieć13. Owe wewnętrzne poczucie niepewności i dyskomfor-
tu jest charakterystyczne dla modelu dramaturgicznego opartego na teorii 
Goffmana, który na plan pierwszy wysuwa bardziej lęk niepewności swego 
położenia interakcyjnego, niż strach przed oceną publiczności. Konsekwencją 

7 R. S. Miller, Niepewność i  zakłopotanie. O  pokonywaniu niechcianych uczuć, GWP, 
Gdańsk 2000, s. 108.
8 Tamże, s. 111.
9 R. R. Hock, 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii, GWP, Gdańsk 2003, 
s. 216.
10 A. D. Hart, Adrenalina a stres, Wydawnictwo W Drodze, Poznań 2005, s. 19.
11 Terminy eustres i dystres wprowadził Hans Salye, zob. Hans Salye, Stres okiełznany, 
PIW, Warszawa 1978.
12 R. R. Hock, 40 prac…, dz. cyt., s. 315.
13 R. S. Miller, Niepewność…, dz. cyt., s. 122.
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tego podejścia jest behawioralna terapia treningu umiejętności społecznych. 
Inna perspektywa, tzw. model ocen społecznych, podkreśla podstawowe dą-
żenie do tego, by publiczność nie uznała danej prezentacji za nieudaną (Edel-
man, 1987; Manstad, Semin, 198114). Następny model opisany w badaniach 
Modiglianiego (197115) za przyczynę zakłopotania uznaje utratę sytuacyjne-
go poczucia własnej wartości, gdzie nie sama negatywna ocena otoczenia, 
ale jej konsekwencja – spadek poziomu poczucia samooceny jest przyczy-
ną odczuwanego dyskomfortu interakcyjnego. Jeśli poziom samooceny jest 
wysoki, nawet silnie negatywny odbiór nie spowoduje wycofania na pod-
łożu tremy czy zakłopotania. Stąd można wnioskować, że nie behawioral-
ne a poznawcze aspekty treningu wzmacniania poczucia swej wartości są 
podstawowym warunkiem zredukowania poziomu stresu czy zakłopotania 
społecznego. Kolejny model opisywany w literaturze przedmiotu, zapropo-
nowany przez M. Babock (198816) skupia się nie tyle na poczuciu swej warto-
ści, ile na zgodności z wewnętrznym kodeksem etycznym, uznającym dane 
zachowania za właściwe bądź wykluczającym je z palety możliwej aktyw-
ności społecznej. Zakłopotanie pojawi się wtedy, gdy niezależnie od reak-
cji otoczenia, sam autor autoprezentacji uświadomi sobie rozłam pomiędzy 
wywieranym przez niego wrażeniem a istniejącymi normami społecznymi. 
Jest to tzw. model standardów osobistych. Stąd chcąc zniwelować zakłopo-
tanie, należy uelastycznić wyznawane przez siebie ideały i normy zachowa-
nia czy odczuwania.

Jak starano się wykazać, poczucie swych kompetencji ma wpływ, choć 
w różnym stopniu, na poziom odczuwanego zakłopotania czy tremy, w ode-
rwaniu od opinii otoczenia. Podkreśla to rolę konieczności kształtowania 
samoświadomości prywatnej i publicznej.

Między zakłopotaniem a tremą

Zakłopotanie, czyli pewna odmiana tremy, może pełnić rolę mobilizującą. 
Człowiek nie chcąc doświadczać tego uczucia maksymalizuje wysiłki, by jego 
zachowanie nie przynosiło konsekwencji nieudanej autoprezentacji. Tak jak 
trudno by nam było przetrwać bez zdolności odczuwania bólu, który powstrzy-
muje nas przed uszkodzeniem ciała, mielibyśmy też marne szanse przeżycia, 
gdybyśmy nie odczuwali zakłopotania, hamującego nas przed zepsuciem na-
szego społecznego wizerunku (Baumeister i Tice, 1990; Miller i Leary, 1992)17. 
Niewątpliwie zakłopotanie wskazuje na jego społeczną naturę, bowiem bardzo 
rzadko zdarza się, by odczuwać je w sytuacji, gdy jest się samemu. Takie stany

14 Tamże, s. 123.
15 Tamże, s. 124.
16 Tamże, s. 125.
17 M. Leary, Wywieranie…, dz. cyt., s. 141.
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są możliwe tylko podczas wyobrażenia sobie obecności innych osób (Miller, 
2000), co jest formą interakcji, tyle że wyobrażeniowej.

Ludzie są gotowi ponieść szkody, byle tylko uniknąć stanu społecznego 
zakłopotania (Leary i Dobbins, 198318). Jest [ono: moje] emocją z  łatwością 
odczytywaną przez odbiorców, (…) powiązaną między innymi ze samoświado-
mością, z lękiem przed sytuacjami towarzyskimi (nieśmiałością), jak i z tremą 
rozumianą jako lęk związany z ocenianiem przez publiczność19. Zakłopotanie 
i  trema wydają się być odczuciami i widocznymi dla odbiorcy doznaniami, 
które powodują czasową utratę kontroli nad swoim zachowaniem i reakcjami 
organizmu. Te z kolei otoczenie może odebrać jako zachowania niestosowne, 
niekonsekwentne i niepewne. Niektórzy badacze za celowy uznają rozdział 
zakłopotania i  tremy (Miller, 2000), jednak nie wnikając w psychologiczne 
aspekty omawianych emocji20, dla potrzeb niniejszych rozważań proponuje 
się owe różnice uznać za względne, gdyż wspólną płaszczyzną odniesienia 
jest pryzmat dysfunkcji, które w każdym typie odczuwanych emocji (trema, 
zakłopotanie, niepewność, stres) powodują niepożądany efekt autoprezenta-
cyjny. Szereg przeprowadzonych badań wskazuje, że zakłopotanie jest stanem 
krępującego zmieszania i żalu pojawiającego się w rezultacie uczestniczenia 
w publicznych incydentach, które niweczą nasze oczekiwania i przekazują in-
nym niepożądany wizerunek nas samych21. Konsekwencją tego doznania jest 
często chęć ucieczki bądź podejmowanie prób wytłumaczenia niezręcznego 
położenia. Powyższa definicja wydaje się być spójna z  rozumieniem tremy 
podczas wystąpień publicznych, proponowanym w niniejszej pracy.

Wzorując się na kategoryzacji Grossa i Stona (196422) źródeł powstania 
zakłopotania, można przytoczyć trzy kategorie czynników odpowiedzialnych 
za odczuwany stan dyskomfortu: 

1) problemy z potwierdzeniem rzeczywistej lub prezentowanej tożsamości
2) zanik kontroli nad sytuacją, która odnosi się do: terytorium (np. odebra-

nie mówcy głosu), sprzętu (np. awaria mikrofonu), ubioru (np. rozpruta 
garderoba), ciała (np. drżenie kończyn)

3) brak zaufania i pewności.
W literaturze przedmiotu podaje się typy osobowości, w których konfigu-

racja rozmaitych cech zwiększa lub minimalizuje prawdopodobieństwo wystę-
powania reakcji stresowych. Dychotomiczny podział na osobowość typu A lub 
B lub na wzorce zachowań typu A i B, nie jest oczywiście bezwzględnym i wy-
czerpującym znacznikiem, jednak uznano, że wskazuje na prawdopodobieństwo 
i jako takie przyjęło się w środowisku psychologów i lekarzy.

18 R. S. Miller, Niepewność…, dz. cyt., s. 15.
19 Tamże, s. 16.
20 Miller akcentuje, iż zakłopotanie nie jest zależne od samooceny ani od umiejętności 
towarzyskich, stąd i reakcja na zaskakujące i niepożądane oceny ze strony innych będzie 
odmienna od sytuacji lękowej. W zakłopotaniu np. aktywność pracy serca się zmniejsza, 
podczas gdy w sytuacjach lękowych jest zauważalna odwrotność.
21 Tamże, s. 19.
22 Tamże, s. 40.
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Najczęściej występujące cechy w podatnej na stres osobowości typu A, 
to m.in.23:

– tendencja do rywalizacji
– narastające rozdrażnienie przy opóźnieniach terminowych
– rozbudowana ambicja i skrajne dążenie do realizacji postawionych za-

dań, celów
– podnoszenie tonu głosu podczas rozmowy, tendencja do kończenia 

zdań za interlokutora
– napady irytacji i agresji
– odczuwanie dyskomfortu psychicznego z  powodu braku aktywności 

w stanach odpoczynku czy relaksu.
Przeciwieństwem wymienionych cech jest osobowość typu B, którą 

określają:
– spokój podejmowanych decyzji
– brak pośpiechu w działaniu
– mniejsza chaotyczność zachowań
– brak syndromu pogoni za czasem
– mniejszy konformizm społeczny.
Hart wskazuje, że stres objawia się w kategoriach somatycznych (m.in.: 

bóle głowy, suchość w  ustach, kołatanie serca, rumieńce), emocjonalnych 
(m.in.: skłonność do płaczu, podenerwowanie, paniczny strach) i związanych 
z zachowaniem (m.in.: zaniki pamięci, nieskoordynowane ruchy, brak moty-
wacji ruchu).

Prelegent a audytorium

Trema jest zjawiskiem trudno uchwytnym, ponieważ może wywołać 
u przemawiającej osoby zaprzeczenie definiowania siebie jako jednostki ze-
stresowanej. Ten paradoks postrzegania potencjalnie niesie ze sobą silne kon-
sekwencje społeczne, ponieważ hamuje podejmowanie działań redukujących 
tremę i może prowadzić do tarapatów autoprezentacyjnych.

Na czele powodów wywołujących stres stoi fakt ciągłego obserwowania 
oratora przez audytorium24. Zakłopotanie, to ostre poczucie obezwładnienia, 
niezręczności i zmieszania, które pojawia się w wyniku wydarzeń zwiększają-
cych zagrożenie niepożądanymi ocenami ze strony prawdziwej lub wyobrażo-
nej publiczności25. Obawa przed opinią innych osób wzrasta wraz z ich liczbą 
(Miller, 2000), choć literatura przedmiotu ujawnia także teorię wpływu spo-
łecznego zdefiniowaną przez Bibba Latane’a, który głosi, iż jeżeli dana osoba 
odczuwa zakłopotanie przed publicznością, to zwiększenie tej ostatniej nie

23 Por. A. D. Hart, Adrenalina…, dz. cyt., s. 52–55.
24 T. Warner, Umiejętności w komunikowaniu się, ASTRUM, Wrocław 1999, s. 46.
25 R. S. Miller, Niepewność…, dz. cyt., s. 139.
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wpłynie na stopień odczuwanego dyskomfortu, gdyż uczucie podenerwowa-
nia już zaistniało (Latane i Harkins, 197626).

Badacze Catherine i John Seta (199227) wyróżnili dwie cechy słuchaczy, 
które wpływają na odczuwany poziom tremy. Są nimi, wspomniana wcze-
śniej, wielkość audytorium i  jej status. Wzrost liczby słuchaczy wywołuje 
większe zagrożenie autoprezentacyjne, podobnie jak wyższy status odbior-
ców. Nie bez znaczenia jest też wypadkowa ranga społeczna grupy słuchaczy. 
Jeśli publiczność składa się głównie z osób o wysokiej pozycji (nawet, gdy jest 
ich niewiele) prezentujący odczuwa wzrost tremy, w odniesieniu do większej 
grupy o niższym statusie.

Reakcjami na zakłopotanie publiczne mogą być różne formy zachowań, 
których częstotliwość występowania obrazuje tabela nr 1. 

Tabela 1. Częstotliwość stosowanych taktyk reakcji na zakłopotanie publiczne  
wg Millera

Typ reakcji Częstość zastosowania 
techniki

unik – udawanie, że kłopotliwa sytuacja nie miała 
miejsca 28%

naprawianie szkód – rzeczywiste, nie deklaratywne 
zachowania 17%

żartowanie 17%

przeprosiny 14%

ucieczka 9%

wymówki 8%

agresja – fizyczny lub słowny atak na innych 5%

usprawiedliwianie się 2%

Źródło: Na podstawie R. S. Miller, dz. cyt., s. 185.

Stresem napawa prelegenta nie przemówienie, a obawa reakcji innych na 
wypowiedziane słowa. Ludzka potrzeba uznania, poczucia szacunku, apro-
baty jest jednym z głównych czynników wywołujących stres. Gdy pragnie 
się ograniczyć działanie adrenaliny w sytuacjach lękowych, nieodzowne jest 
zwiększanie poczucia własnej samooceny. Im bardziej jest znane i lubiane 
grono odbiorców, tym stres jest mniejszy. Stąd umiejętność nawiązywania 
kontaktów towarzyskich wydaje się być istotną pomocą w przemawianiu pu-
blicznym. Należy pamiętać, że komunikowanie odczuwania tremy, stresu, 
zakłopotania, nie pozostaje obojętne na otoczenie, które doznaje tzw. za-
kłopotania empatycznego. Interesującym wydaje się być fakt, że udawanie, 
iż kłopotliwa sytuacja nie miała miejsca (unikanie) jest częściej stosowaną 
taktyką przez audytorium, jeżeli stremowany prelegent również zastosuje

26 Tamże, s. 52.
27 Tamże, s. 55.
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technikę uniku (Sharkey, Stafford, 199028). Podsumowując, ten wątek, nale-
ży dodać wniosek wypływający z badań międzykulturowych, że wszędzie na 
świecie publiczność zazwyczaj reaguje tak, aby uspokoić i wesprzeć zakłopo-
taną osobę oraz pomóc jej odzyskać równowagę przez gotowość do współpra-
cy (Edelmann, 1994)29.

Wpływ tremy na prelekcję

Odczuwany dyskomfort związany z ekspozycją publiczną może przybrać 
rozmaite reakcje, zależne od indywidualnych uwarunkowań. Lęk społeczny 
koreluje ze zmniejszoną aktywnością utrzymania kontaktu wzrokowego, co 
może utrudniać proces komunikacji. Wg Brucha, Giordana i Pearla (198630) 
istnieją formy zakłopotania związane z niechęcią do prezentowania swej oso-
by oraz z obawą przed upublicznianiem swych niedociągnięć. Taka postawa 
może powodować wycofanie się z sytuacji publicznej. Inną rekcją może być 
wzmożona tendencja skupiania uwagi na własnej osobie, co potencjalnie ob-
niża poziom dekodowania sygnałów płynących od słuchaczy i staje się barie-
rą płynnej komunikacji (Patterson, 199531).

Zachowania lękowe (trema) różnicują sposoby werbalizacji. Są jednostki, 
które w takim stanie spowolnią mowę, podczas gdy inni tworzą dynamicz-
ny słowotok. Istotą indukowanego lęku jest fakt wielokrotnie występujących 
zaburzeń płynności mowy (Mahl, 1956; Siegman, 198732). Wyróżnikami 
omawianego zjawiska są: zachwiania płynności mowy, przejęzyczenia, em-
bolofrazje, opuszczanie słów w  zdaniu lub tworzenie zdań niekompletnych 
w formie gramatycznej, elementy jąkania, itp.

Płynność mowy, zdolności mnestyczne, regulacja dynamiki wypowiedzi 
zorganizowane są m.in. w mózgowej przestrzeni układu limbicznego33, który 
wskutek silnych przeżyć emocjonalnych, jak np. złość czy obawa, może zaha-
mować bądź zablokować harmonijność wypowiedzi.

28 Tamże, s. 191.
29 Tamże, s. 194.
30 Tamże, s. 86.
31 M. L. Knapp, J. A. Hall, Komunikacja…, dz. cyt., s. 135.
32 Tamże, s. 510.
33 Układ limbiczny – nazwę wprowadził anatom Pierre Broca, odnosząc ją do starej kory 
mózgowej otaczającej ciało modzelowate. Układ limbiczny bierze udział w  powstawaniu 
pozytywnych i  negatywnych stanów emocjonalnych opartych na uczuciach przyjemności 
strachu, radości czy wstrętu. Zaangażowany jest w procesy poznawcze i decyzyjne (walka, 
ucieczka, bezruch). Jest odpowiedzialny za odczuwane popędy seksualne, łaknienie i komu-
nikację (głównie kinetyczną). Zob. M. Świerkocka-Miastkowska, M. Klimarczyk, R. Mazur, 
Zrozumieć układ limbiczny, [w:] „Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej” t. 5, nr 1/2005, 
<http://www.psychiatria.med.pl>, (dostęp: 04.01.2015 r.). Wg J. Lamendelli, układ limbicz-
ny odgrywa istotne znaczenie w komunikowaniu się pozajęzykowym opartym na mimice 
i gestach. A. Łuria podkreśla rolę tego układu w zdolnościach mnestycznych komunikacji 
językowej, [w]: B. Kaczmarek, Mózgowa organizacja mowy, Agencja Wydawniczo-Handlowa 
AD, Lublin 1995, s. 19–22.
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Według Ekmana, pewne niespójne, nerwowe ruchy kończyn współwy-
stępujące ze stanami lękowymi mogą być kojarzone z  pierwotną potrzebą 
ucieczki. Szereg badań wskazuje, że aktywność samodotykowa koreluje po-
zytywnie z odczuwanym dyskomfortem psychicznym, stresem czy depresją 
(Ekman i Friesen, 1972; Freedman, 1972; Freedman, Blass, Rifkin, i Quitkin, 
1973; Freedman i Hoffmann, 1967; Waxer, 197734). Jednocześnie, aktywność 
samodotykowa może wskazywać na brak zainteresowania dyskusją i wtedy 
należy ją traktować jako kontrast do gestów interakcyjnych.

Wzrost aktywności emocjonalnej podczas wystąpienia (i  nie tylko) ge-
neruje, jak to określił Zwoliński (2003), szerokie, nieskoordynowane ruchy 
ciała35. Są to reakcje wskazujące na agresję, lęk czy zakłopotanie. Dokładna 
analiza tych zachowań zaowocowała wnioskiem, iż objawy towarzyszące za-
kłopotaniu zdają się układać w pewną sekwencję powtarzalnych odruchów. 
Zjawisko to opisał D. Keltner (199536), który wyróżnił następującą kolejność 
dynamiki:

– odwracanie wzroku
– kontrolowanie uśmiechu
– ruchy głowy
– dotykanie twarzy.

Sposoby redukcji stresu  
związanego z uczuciem tremy

Wraz ze wzrostem świadomości swoich reakcji na stan stresu, łatwiejszą 
staje się kontrola tego odczucia, choć zagadnienie jest wyzwaniem, ponie-
waż stres działa na bardzo wiele organów ludzkiego ciała. Jego działaniem 
są objęte:

– mózg – zwiększony dopływ krwi stawia mózg w stan alertu, mogą poja-
wić się migrenowe bóle głowy, bezsenność

– układ krwionośny – układ krwionośny i serce ulegają obciążeniu. Pod-
wyższa się ciśnienie krwi, pojawia się kołatanie serca, czasem bóle 
w okolicach klatki piersiowej

– żołądek – można zaobserwować przyspieszone trawienie, uczucie ssania 
bądź nudności, niestrawność, problemy z wypróżnianiem, bóle

– mięśnie – występuje zbytnie napięcie, usztywnienie, szczękościsk, bóle 
w odcinku kręgosłupowym

– płuca – możliwy jest efekt hiperwentylacji – szybsze wydalanie dwutlenku 
węgla, zadyszka

– dłonie – występuje odczuwalny spadek temperatury dłoni i poty rąk.

34 M. L. Knapp, J. A. Hall, Komunikacja…,  dz. cyt., s. 392.
35 A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych, WAM, Kraków 2003, s. 33.
36 R. S. Miller, Niepewność…, dz. cyt., s. 157.
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Miller i Fahey (199137) podają, że wśród przebadanych przez nich studen-
tów, objawami tremy i  zakłopotania były najczęściej: wzmożona praca serca, 
odczuwalne napięcie mięśni i  ścisk w żołądku oraz zaczerwienione policzki. 
Rumieńce – jedna z podstawowych oznak zakłopotania, stresu, tremy, są nieza-
leżne od świadomej kontroli, gdyż są automatyczną reakcją biologiczną znacz-
nego ukrwienia naczyń w obrębie twarzy. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, 
że się rumienią (Leary i  in., 199238). Stopień i  intensywność omawianego zja-
wiska są uzależnione od indywidualnych predyspozycji. Również wiek wpły-
wa na zanik receptorów neurochemicznych, odpowiedzialnych za rumieńce na 
policzkach (Mellander i in., 198239). Badacze wskazują na skutki intensywnego 
zakłopotania i pobudzenia układu współczulnego, które objawiają się obniże-
niem temperatury palców, co spowodowane jest odpływem krwi przy jednocze-
snym wzmożonym jej przepływie w okolice twarzy, co skutkuje rumienieniem 
się przy zauważalnym zwolnieniu pracy serca (Leary, Rejski, Britt, Smith, 1994; 
Drummond, 1989, Buck, Parke, 197240).

Mając podstawowe pojęcie o tym, jak znaczną liczbę narządów urucha-
mia odczuwany stan zdenerwowania czy tremy, łatwiej jest docenić rolę tech-
nik minimalizujących wpływ stresu na funkcjonowanie organizmu. Metodę 
minimalizowania fobiogennych zachowań opracował m.in. J. Wolpe, stosując 
systematyczną desensytyzację. Jest to rodzaj terapii, gdzie w  fazie relaksu 
zwalcza się stany lękowe, systematycznie obcując z nimi mentalnie i stopniu-
jąc odczuwanie tychże stanów. Podstawą tej behawioralnej techniki jest zało-
żenie, że tak jak można się było nauczyć reakcji lękowych, tak można się ich 
oduczyć. Dowodem na skuteczność owej metody są badania panelowe (Paul, 
196941) przeprowadzone wśród uczniów college’u, których cechowały zacho-
wania lękowe podczas wystąpień publicznych. Systematyczna desensytyza-
cja okazała się być najbardziej efektywną techniką terapii.

Inną technikę ujarzmiania stresu interakcyjnego proponuje A. D. Hart, 
który uwypukla kontrolę produkowania adrenaliny przez organizm. W  tej 
koncepcji istotną umiejętnością jest monitorowanie i regulowanie stanów psy-
chicznych oraz relaksacja. W początkowym etapie terapii, badacz proponuje 
regularne mierzenie tętna, ciśnienia krwi i  temperatury dłoni, bowiem pod-
czas aktywności wydzielania adrenaliny u ludzi ciepłota rąk spada od jednego 
do dziesięciu stopni Celsjusza. Hart w swej terapii opiera się na biofeedbacku, 
którego część można otrzymać w sposób bezproblemowy poprzez obserwację, 
zaś dla wnikliwszej analizy badacz proponuje poddać się pomiarowi napiętych 
mięśni elektromiografem.

Istotą redukcji zaburzeń spowodowanych lękiem przed sytuacjami spo-
łecznymi, np. wystąpieniem publicznym, jest utrzymanie stanu spokoju 

37 R. S. Miller, Niepewność…, dz. cyt., s. 159.
38 Tamże, s. 147.
39 Tamże, s. 152.
40 Tamże, s. 26.
41 R. R. Hock, 40 prac…, dz. cyt., s. 321.
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w ciele. Większość technik relaksacyjnych związana jest zatem z wymuszo-
ną bezczynnością fizyczną oraz wizualizacją połączoną z autosugestią. Są to 
techniki stosowane w psychologii, psychiatrii jako metody potwierdzone na-
ukową procedurą, np. technika progresywnej relaksacji mięśni E. Jacobsona. 
Niepożądane reakcje emocjonalne (np. lęk przed wystąpieniem publicznym) 
mogą być spowodowane niewłaściwym nastawieniem psychicznym, w  któ-
rym jeszcze niezaistniała sytuacja wywołuje wzrost adrenaliny i dyskomfort 
samopoczucia. Sposób myślenia generuje emocje i  późniejszą aktywność. 
Wpływając na pozytywne nastawienie, zwiększa się szanse na pożądaną re-
alizację działania (Ellis, Harper, 1975; A.T. Beck, Emery, 1985; Glass, Shea, 
198642).

Obserwacja i  próba powtarzania zachowań pożądanych u  innych jest 
metodą nauki umiejętności społecznych, która połączona jest z techniką od-
grywania ról i automatyzacją nabytych umiejętności w realnych sytuacjach 
społecznych (Wlazlo, Schroeder-Hartwig, Hand, Kaiser, Munchau, 199043). 
Pracując na pozytywnej informacji zwrotnej, nadawca może skupiać się na 
pożądanych aspektach swoich umiejętności społecznych, uwypuklając atu-
ty. Rozluźnienie, akceptujące nastawienie i internalizacja tych emocji w do-
wolnym momencie, są wyznacznikiem eklektycznej metody Edelmanna, 
pozwalającej pokonywać fobie społeczne. Trening umiejętności społecznych 
w  połączeniu z  podniesieniem poczucia wartości i  samokontroli skutecznie 
zmniejsza nieśmiałość w  sytuacjach społecznych (Alden, Cappe, 1986; von 
der Molen, 199044).

Na redukcję poziomu dysfunkcji psychicznych ujawnianych podczas 
wystąpień publicznych mają wpływ określone taktyki postępowania. Jedną 
z nich jest przygotowanie merytoryczne. Niezapowiedziane wypadki społecz-
ne są mniej kłopotliwe, gdy autor posiada scenariusz wystąpienia, gdy jest 
przygotowany na potencjalnie zaskakującą sytuację (Klass, 199045). Pomoc-
na jest także technika decentralizacji (A. Beck, G. Emery, 198546), polegają-
ca bardziej na skupianiu się na zachowaniu publiczności niż na jej opiniach 
o wystąpieniu aktora. 

Świadomy mówca, to mówca przytomny, który zdaje sobie sprawę z pod-
staw wywierania wpływu, tzn. z szerokiego kontinuum odzewu, który może 
wywołać swoją prezentacją. Istotna jest wiedza, że nie wszystkie reakcje są 
podatne na modulowanie, ponieważ każdy odbiorca ulega innym bodźcom. 
Jedni działają emocjonalnie inni racjonalnie czy społecznie. Wachlarz możli-
wych jednostkowych odniesień jest bardzo szeroki. Uzmysłowienie sobie roz-
maitych reakcji nie jest porażką mówcy a jedynie jej prawdopodobieństwem. 
Powyższa wiedza zmniejsza obciążenie psychiczne prelegenta i pozwala mu

42 R. S. Miller, Niepewność…, dz. cyt., s. 200.
43 Tamże, s. 201.
44 Tamże, s. 205.
45 Tamże, s. 209.
46 Tamże, s. 206.
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zachować stan równowagi psychicznej i kontroli sytuacji społecznej, w której 
realizuje on swoją rolę. Możliwe spektrum odbioru wskazuje rysunek 1.

Rysunek 1. Potencjalne reakcje odbiorców na daną prezentację publiczną wg T. 
R. Bacona

Źródło: na podst. T. R. Bacon, Sposób na opornych. Skuteczne wywieranie wpływu, 
GWP, Sopot 2013, s. 29.

Podsumowanie

Sukces życiowy człowieka w ogromnym stopniu zależy od tego, jak go 
postrzegają i oceniają inni47. Niezmiennie, często w sposób nieuświadomio-
ny, ludzie pracują nad osiągnięciem pożądanego wizerunku. Objawem tego 
jest odpowiedni dobór garderoby, zachowanie wedle norm, sposób porusza-
nia się, jedzenia i zasób prezentowanego słownictwa. Wymienione nieliczne 
elementy zachowań autoprezentacyjnych mogą zostać zniszczone wskutek 
dysfunkcji odczuwanych emocji, które zakłócają harmonię odbywającego się 
wystąpienia, w którym prelegent gra rolę pierwszoplanową. Trema, niepew-
ność, zakłopotanie, zogniskowane są wokół pojęcia tzw. lęku społecznego. 
Charakterystycznym jest, że zdarzenia wywołujące ów lęk rzadko są niespo-
dziewane (Miller, 2000). Można je podzielić na antycypacyjne (gdy odczu-
wany niepokój wystąpi przed zdarzeniem go wywołującym) oraz reaktywne 
(objawiające się w momencie konkretnego zdarzenia). Lęk społeczny możne 
powstawać zarówno z powodu rzeczywistych, jak i wyobrażonych sytuacji 
wywołujących strach i zagrożenie. Wspólną podstawą odczuwania tych do-
znań jest dyskomfort z  powodu niewiedzy, jak otoczenie odbierze prezen-
towany mu obraz publiczny. Kontinuum lęków mieści w sobie odczucia od 
niepokoju poprzez tremę do fobii. Pamiętając o wspólnych korzeniach tych 
emocji, nie należy zapominać o różnicującej je intensywności.

47 M. Leary, Wywieranie…, dz. cyt., s. 27.
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Niedocenianym aspektem społecznego ujawniania oznak zakłopotania 
i tremy jest fakt, że prelegent nie zawsze musi starać się uniknąć okazywa-
nia tych emocji. Jeśli naruszymy uzasadnione oczekiwania [w sposób umiar-
kowany: moje] i w odpowiedzi na nie zareagujemy zakłopotaniem, inni będą 
nas bardziej lubić i  lepiej traktować, niż kiedy pozostaniemy niewzruszeni 
i chłodni48.

Zakłopotanie, choć nie jest lubianym uczuciem, może służyć jako uży-
teczne doznanie pomagające zachować twarz podczas tarapatów autopre-
zentacyjnych. Nie należy bezceremonialnie ignorować tego uczucia i non-
szalancko udawać, że kłopotliwa sytuacja nie zaistniała, gdyż ci, którzy 
beztrosko przechodzą nad swoimi pomyłkami do porządku dziennego, nie są 
uważani za tak sympatycznych, jak osoby, które reagują podenerwowaniem 
(Semin, Manstead, 1982; Semin, Papadopoulou, 1990)49. Trema udowadnia, 
że mówca liczy się z audytorium, że jest ono dla niego ważne. Taki wniosek 
musi w jakimś stopniu zjednywać przychylność.

48 R. S. Miller,  dz. cyt., s. 162.
49 Tamże, s. 195.


