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Streszczenie 

Celem niniejszej pracy jest połączenie rozważań natury ogólnej nad kulturowymi ramami 

rozwoju potraumatycznego w kontekście różnych podejść metodologicznych. Szeroka analiza 

uwarunkowań filozoficznych, etycznych, kulturowych i metodologicznych oraz próba 

rozszerzenia koncepcji o dorobek tradycji buddyjskiej utrzymana w nie stroniącym od 

wartościowania modelu humanistycznym, została uzupełniona badaniem empirycznym, które 

miało na celu sprowadzenie postulowanych zależności na poziom ilościowy. Przebadano 45 

osób przy pomocy narzędzi badających poziom lęku, przemiany związane ze wzrostem 

potraumatycznym oraz refleksyjność. Porównania dokonywane były pomiędzy dwoma 

warunkami, z których w jednym znalazły się osoby, w przypadku których nie zakładano 

przesłanek wzrostu, a w drugim osoby, które podejrzewano o podleganie temu procesowi. 

Próba rozszerzenia koncepcji chociaż nie powiodła się, to zaobserwowano tendencje, które 

mogą stanowić podstawę do formułowania podobnych hipotez, ale weryfikowania ich na 

większej próbie lub drogą innego podejścia metodologicznego – np. stosującego od początku 

podejście psychometryczne. 
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Abstract 

The aim of the research was to combine general reflection about cultural framework of 

posttraumatic growth in different methodological ways. Wide range of philosophical, ethical, 

cultural and methodological determinants and attempt to expand concept into Buddhist 

tradition achievements kept in humanistic methodological frame was complemented with 

empirical research, which aimed to examine proposed relations in the quantitative way.  45 

participants have been surveyed with psychometric tools such as anxiety, posttraumatic 

growth and mindfulness measures. Comparisons have been done between two conditions of 

which one was the group of no growth premises and another including results of participants 

suspected of them. Although the attempt to extend concept has failed, some tendencies have 

been observed that can serve further research as the basis to elaborate similar hypotheses but 

verified on larger sample or using another methodological approach e.g. full psychometric 

approach from scratch. 
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Wstęp teoretyczny 

Każda nowa koncepcja naukowa wymaga dużej dozy sceptycyzmu. Sceptycyzm, a w 

szczególności sceptycyzm poznawczy, to postawa podmiotu poznającego rzeczywistość. 

Wyraża się ona powątpiewaniem i dystansem wobec własnych sądów oraz sądów innych 

ludzi, a także sądów naukowych, które, co do zasady, powinny odzwierciedlać wiedzę 

naukową, a więc tzw. wiedzę prawdziwą. Chociaż okres Oświecenia przyniósł dwie ważne 

dla rozwoju nauki podstawy w postaci racjonalizmu i empiryzmu, to korespondujący z nimi 

sceptycyzm nie jest postawą nową. Pierwszym sceptykiem w pełnym tego słowa znaczeniu, 

był starożytny filozof Pyrron, który z wątpienia uczynił cel filozofii (Russell, 1995, s. 107). 

Co ciekawe, na ukształtowanie poglądów tego pierwszego sceptyka mieli wpływ „magowie i 

asceci indyjscy, z którymi się spotkał biorąc udział w wyprawie Aleksandra do Azji; w ich 

obojętności dla życia i cierpienia ujrzał najlepszy środek do osiągnięcia szczęścia. Postawa 

nieczuła wobec życia, kwintesencja mądrości Wschodu, była obcym motywem, który przez 

Pyrrona dostał się do filozofii Greków” (Tatarkiewicz, 2002a, s. 147). Pragmatyzm Pyrrona, 

który jest przecież również podstawą współczesnej psychologii (amerykańskiej) rozwiniętej 

na gruncie filozofii amerykańskiej Williama Jamesa i Charlesa Sandersa Peirce’a, był efektem 

prostego dążenia do szczęścia, którego źródłem miało być osiągnięcie spokoju, ponieważ 

„sceptyk, przekonawszy się, że jest niezdolny do trafnego rozstrzygania jakiejkolwiek 

kwestii, nie zabiera w żadnej głosu i ta powściągliwość zapewnia mu spokój” (Tatarkiewicz, 

2002a, s. 148). Na szczęście sceptycyzm w okresie Oświecenia przybrał bardziej 

konstruktywną formę w postaci poglądów jednego z ojców empiryzmu – Davida Hume’a. 

Jego poglądy akcentowały nie tylko kwestię doświadczenia, ale także zależności łączących 

fakty
1
. Chociaż podkreślał doniosłość ludzkiego doświadczenia, to nie był zwolennikiem 

skrajnej postawy, a więc tzw. empiryzmu genetycznego, ponieważ zdawał sobie sprawę, że 

istnieją oczywiste zależności pomiędzy faktami, gdzie wychodząc od faktów obserwowalnych 

dochodzimy do czegoś, czego w danym momencie doświadczalnie nie jesteśmy w stanie 

stwierdzić, chociaż trudno temu zaprzeczyć. Rozwijając jednak ten problem na drodze 

dalszego rozumowania stwierdził, że te fakty stwierdzone i niestwierdzone przy pomocy 

doświadczenia musi łączyć związek konieczny, by te drugie uznać za pewne. A stwierdzenie 

konieczności, to kwestia ustalenia związku przyczynowego. W tym wypadku rodzi się pewien 

                                                           
1
 Chociaż Hume rozróżniał idee i fakty, to nie odnosił ich do siebie nawzajem w tak analityczny sposób, jak to 

zrobił Kant. Nie znany był jeszcze wtedy w filozofii podział dokonany przez Immanuela Kanta na fenomeny i 

noumeny, wbudowane kategorie umysłu (w konkretnym kantowskim rozwinięciu) i możliwości formułowania 

sądów syntetycznych a priori, a więc sądów rozszerzających wiedzę o świecie, ale nie będących efektem 

doświadczenia. 
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problem, ponieważ Hume zauważył, że dany fakt rozpatrywany jako skutek może być różnie 

rozumiany w kwestii tego, co jest jego przyczyną i zależy silnie od punktu widzenia, a więc 

takie stwierdzanie jest silnie zależne od podmiotu, co, jego zdaniem, dowodzi tego, iż 

przyczynowość jest kategorią naszego umysłu, a nie elementem tzw. obiektywnej 

rzeczywistości (Tatarkiewicz, 2002b, s. 111-112). Skądinąd tą złożoność, zmienność, 

względność i żywiołowość rzeczywistości zauważył niegdyś Heraklit
2
, który posłużył się 

metaforą ognia, uznając ogień jako główną zasadę świata (Tatarkiewicz, 2002a, s. 30-32). 

Przeciwwagą dla empiryzmu jest racjonalizm. Nie oznacza to jednak, że racjonalizm, nawet w 

bardzo skrajnych formach, ma na celu przeczyć faktom, bowiem sam, można powiedzieć, 

ojciec racjonalizmu – Kartezjusz był zdania, że „wystarczy minimalna możliwość błędu w 

obrębie wiedzy, aby ją w całości poddać w wątpliwość” (Disse, 2005, s. 198), zatem nawet 

najbardziej ogólne idee, zgodnie z oświeceniowymi wymogami, muszą korespondować z tym, 

co da się stwierdzić na mocy doświadczenia – przynajmniej w zakresie tego, co da się 

stwierdzić, że istnieje w rzeczywistości. 

Sceptycyzm w odniesieniu do możliwości poznawczych człowieka może odnosić się 

zarówno do samych możliwości umysłu, do natury rzeczywistości, która „niechętnie” daje się 

poznać, do styku zmysłów z rzeczywistością poznawaną na drodze doświadczenia, a także 

interakcji podmiotu z rzeczywistością. Najbardziej współczesnym sceptykiem i zarazem 

filozofem nauki był Karl Popper, który posłużył się ciekawą metaforą: „nauka nie spoczywa 

na niewzruszonych podstawach. Śmiała struktura teorii naukowych wznosi się niejako nad 

grzęzawiskiem. Przypomina gmach wzniesiony na palach osadzonych w grzęzawisku, lecz 

nie sięgających żadnej naturalnej ani „danej” podstawy. Wbijanie pali przerywamy wcale nie 

dlatego, że osiągnęliśmy stały grunt. Przerywamy po prostu wtedy, gdy uznamy, że zostały 

umocowane wystarczająco mocno, aby przynajmniej tymczasowo udźwignąć strukturę” 

(Popper, 2002, s. 107). Można również powiedzieć, że nie ma nauki bez metodologii, ale nie 

ma też metodologii bez filozofii nauki. Ta z kolei nie jest samoistną dziedziną, tylko rozwijała 

się wraz z samą myślą filozoficzną i rozwija się nadal, chociaż brak dzisiaj filozofów 

zdolnych to tego, by, tak jak niegdyś Hegel, stworzyć niesprzeczny wewnętrznie system 

filozoficzny, zdolny powiązać wszystkie kluczowe problemy filozoficzne i do tego w taki 

sposób, by wyrażał pewien postęp w stosunku do poprzednich – wtedy można byłoby 

powiedzieć o rozwoju idei (Ayer, 2003, 7-28).  

                                                           
2
 Żywiołowość świata była podejmowana potem również w postaci wielkich idei tj. Zeitgeist u Hegla. 
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Niniejsza praca, chociaż zawierająca próby weryfikacji empirycznej, nie jest w stanie 

potwierdzić większości dociekań filozoficznych i prób systematyzacji i może mieć charakter 

bardziej przyczynkowy. W dominacji szeroko rozumianego racjonalizmu filozoficznego nie 

ma jednak nic błędnego, spekulacja, dopóki opiera się na literaturze, podlega rygorom zasad 

rozumowania i nie przeczy doświadczeniu badacza i powszechnie znanym faktom, a jedynie 

ukazuje nowy sposób widzenia powiązań pomiędzy nimi, może mieć charakter porządkujący 

i twórczy, chociaż, z naukowego punktu widzenia, może stanowić jednak tylko przesłankę 

heurystyczną do dalszych dociekań, a w szczególności badań empirycznych. 

Symptomatyczne zdanie na ten temat wygłosił Józef Pieter (1967, s. 22), który twierdził, że 

„psycholog filozofujący nie przeprowadza badań w ścisłym znaczeniu tego słowa. Nie znaczy 

to, że wypowiada twierdzenia bezpodstawne, a tylko to, że ich podstawa nie jest 

wystarczająca, bo nieoznaczalna. Stanowi rezultat rozmyślań własnych i kontynuację 

cudzych. Twierdzenia jego mogą być szczegółowe i przekonywające, jak najbardziej oparte 

na doświadczeniu, lecz mimo to nienaukowe lub przednaukowe”. Niestety współcześnie 

utrzymało się w psychologii, ale również w wielu innych naukach społecznych stanowisko 

akcentujące rolę badań empirycznych, co neguje zdolności analityczne dobrze 

wykształconych naukowców, którzy sprawnie posługują się warsztatem logicznym i 

językowym, co nie zawsze było w modzie. Profesor Kazimierz Twardowski, wybitny polski 

filozof, założyciel tzw. szkoły lwowsko-warszawskiej, cenionej na świecie szkoły myśli 

filozoficznej i psychologicznej wyraźnie odróżniał psychologię eksperymentalną od 

psychologii jako takiej, traktując tą drugą, pokrewną filozofii, pod względem warsztatu 

naukowego i problemów, będących przedmiotem dociekań, jako tą zasadniczą (Twardowski, 

1927, s. 324-329). Na temat tego, dlaczego zapomniano o tym nurcie we współczesnej 

polskiej psychologii i zdano się na to, by fundamentalne idee nie rodziły się na gruncie 

pogłębionych refleksji filozoficznych i studiów kulturoznawczych w ramach polskiej myśli 

społecznej, tylko były importowane zza granicy, a więc z innych kultur, systemów prawnych, 

politycznych, ekonomicznych i społecznych wiele może powiedzieć myśl wyrażona przez 

Aldousa Huxleya, który pisał, że „największych triumfów propagandy nie osiąga się przez 

działanie, ale przez zaniechanie. Prawda jest wielka, ale większe – z praktycznego punktu 

widzenia – jest przemilczenie prawdy”
3
. Oprócz powodów ideologicznych źródłem takiej 

dominacji psychologii w stylu amerykańskim może być również nieświadomość skali 

                                                           
3
 Cytat pochodzi ze wstępu do drugiego oryginalnego wydania książki Aldousa Huxleya „Nowy wspaniały 

świat”. Tekst ten dostępny jest na stronie http://www.wealthandwant.com/auth/Huxley.html . 

http://www.wealthandwant.com/auth/Huxley.html
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problemu lub wygoda. Niniejsza praca stanowi próbę pogodzenia kilku podejść do uprawiania 

psychologii oraz refleksji nad kondycją współczesnego człowieka jako takiej. 

XX wieczna, słuszna skądinąd, niechęć wobec idei, ma głębokie historyczne 

uzasadnienie, gdyż idealista mniej lub bardziej świadomie i rozumnie tworzy, a czasem mniej 

rozumny aktywista czy pragmatyk np. wciela to natychmiast w życie
4
. Nie stoi to jednak w 

sprzeczności z wysiłkami mającymi na celu znalezienie głębszych podstaw ludzkiego 

rozwoju i szczęścia w tradycjach, niekiedy bardzo odległych kultur, na których opierają się do 

dziś całe społeczeństwa. Często źródłem nieszczęścia tych społeczeństw, lub mniejszych 

społeczności, jest nie ich tradycja, czy też nieprzystosowanie
5
, ale bardziej wyrachowanie 

światowych graczy z dziedziny wojskowości i geopolityki, które jest nadal pewną dziejową 

koniecznością i efektem pragmatycznego myślenia (np. żadne państwo posiadające broń 

jądrową samo z siebie nie zredukuje liczby głowic atomowych). Z jednej strony, znajomość 

podstawowych faktów dotyczących współczesnych społeczeństw i roli jaką odgrywają w nich 

idee można przekuć w bardzo pesymistyczne stanowisko, które dobrze rekapituluje zdanie 

brytyjskiego filozofa Rogera Scrutona (2012, s. 238), który całą swoją książkę poświęconą 

ideom podsumowuje tak: „zatem zamiast zatracać się w tych nierealnych nadziejach, 

powinniśmy dokonać ponownej refleksji nad naszą naturą, jako osiadłych, negocjujących 

stworzeń i powrócić do naszego podstawowego zadania, czyli spojrzenia z ironią i dystansem 

na nasz rzeczywisty stan, oraz zastanowić się, jak żyć w zgodzie z tym, co odkryjemy”. Z 

drugiej strony jednak, gdyby wszyscy myśliciele byli takimi pesymistami, to nikt nie 

uczyniłby tak wiele na rzecz poprawy opieki psychiatrycznej czy bardziej rozumnego 

pojmowania tego, czym jest zdrowie psychiczne i postępu, jaki nieustannie w tej dziedzinie 

się dokonuje, zatem psychologia musi stale uważnie analizować, co ma jej do powiedzenia 

szeroko rozumiana tradycja, kultura czy filozofia, gdzie nośnikami pochodzących z nich idei 

                                                           
4
 Można oczywiście również dowieść, że jest odwrotnie. Takiego zdania jest na przykład amerykański 

ekonomista Thomas Sowell (2010, s. 15), który pisze, że „George Orwell swego czasu powiedział, że niektóre 

idee są tak głupie, że może w nie uwierzyć tylko intelektualista, bo żaden przeciętny zjadacz chleba nie może 

być aż takim skończonym głupcem. Historia dwudziestowiecznych intelektualistów była pod tym względem 

szczególnie haniebna. Prawie każdy dwudziestowieczny dyktator-ludobójca cieszył się poparciem 

intelektualistów, nie tylko we własnym kraju, ale też w obcych demokracjach, gdzie ludziom przysługiwało 

prawo mówienia tego, co chcą. Lenin, Stalin, Mao i Hitler mieli swoich miłośników, obrońców i apologetów 

pośród intelektualistów z zachodnich państw demokratycznych, których najwyraźniej nie obchodziło, że ci 

dyktatorzy mordowali członków swego własnego narodu na niespotykaną wcześniej skalę, nawet większą niż 

robiły to poprzednie reżimy”. Podnosi się zresztą nie tylko kwestię wyobcowania, niezrozumienia i odrealnienia 

intelektualistów jako zarzut ze strony praktyków, ale także nieświadomość własnego, niekiedy prawdopodobnie 

destrukcyjnego, wpływu, o czym pisze z kolei Roland Baader (2009). 
5
 Lepiej nie mówić o nieprzystosowaniu, gdy trudno byłoby wskazać, czym miałoby być przystosowanie. 

Czasem sprzeciw i opór ludzi jest wyrazem właśnie zdrowia i siły rozumu, chociaż wszyscy wiedzą skądinąd, że 

nic konstruktywnego takie działanie nie przyniesie.  
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są przesiąknięci nimi ci, którzy oczekują od psychologii czegoś więcej, niż dostarczania setek 

wyników badań empirycznych – zwłaszcza, gdy w czasach dominacji kultury masowej i 

mediów, psychologowie stali się ekspertami mówiącymi innym ludziom, jak mają żyć. 

Jednym ze stwierdzonych sposobów osiągania szczęścia i rozwoju jest konstruktywne 

radzenie sobie z problemami i trudnościami psychicznymi. Szczególnym przypadkiem 

takiego procesu jest proces wzrostu potraumatycznego, w którym człowiek jest w pewien 

sposób zmuszony, by stworzyć siebie i swoje satysfakcjonujące życie na nowo, bo z różnych 

względów nie jest możliwy powrót do stanu sprzed zdarzenia, które zdestabilizowało 

dotychczasowe życie i uniemożliwiło jego kontynuację w takim kształcie i w taki sposób, jak 

to miało miejsce do tej pory. 

Na początek, ważne jest ustalenie tego, co może stanowić takie zdarzenie i 

odpowiednią reakcję na nie, po której może nastąpić wspomniany wcześniej wzrost. 

Zasadniczo można mówić o trzech zjawiskach, jako trzech możliwych reakcjach lub 

konsekwencjach zdarzenia, które wywołało trudne przeżycie. Te zjawiska to stres, trauma i 

kryzys psychiczny. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że składają się one na 

pewne kontinuum tego, jak silnym dystresem zareaguje jednostka na trudne warunki lub 

wydarzenie, które jest związane z percepcją tej sytuacji, która zależy od czynników 

związanych z daną osobą oraz kontekstem, gdzie stres jest najłagodniejszym doświadczeniem 

dla jednostki, a najbardziej dotkliwym kryzys (Dulmus, Hilarski, 2003, s. 27). Samo pojęcie 

traumy może być różnie rozumiane. Trauma sensu largo to każda sytuacja określana jako 

trauma, kryzys, silny stresor i inne powiązane określenia, które w tym wypadku mogą być 

synonimami, służące do opisu warunków, które w sposób istotny stały się wyzwaniem lub 

osłabiły ważne elementy założeń jednostki, które czyni ona na temat świata (Calhoun, 

Tedeschi, 2006, s. 3). W węższym, częściej stosowanym znaczeniu, to nagły i głęboki 

przypływ uczucia lęku lub zewnętrzne zdarzenie, które przekracza możliwości radzenia sobie 

i obrony, gdzie spostrzegana przez jednostkę trauma rozwija się, gdy osoba rozumie za 

pośrednictwem myśli lub uczuć, że doznała fizycznego lub psychicznego zranienia, które 

obecne jest w jej sposobie widzenia świata (Dulmus, Hilarski, 2003, s. 29).  

Wzrost potraumatyczny wiąże się z różnymi pozytywnymi zmianami, jakie zachodzą 

w życiu człowieka, który w związku z przeżytą traumą podjął różne strategie zaradcze 

(Ogińska-Bulik, Juczyński, 2010, s. 132). Ważne jest to, że sam proces radzenia sobie 

skutkuje pozytywnymi zmianami i rozwojem, a nie samo zdarzenie traumatyczne. Są cztery 
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istotne elementy tego procesu – „(1) objawia się on najwyraźniej w warunkach poważnego 

kryzysu (a nie w sytuacji łagodniejszego od niego stresu), (2) często towarzyszą mu 

transformacyjne zmiany życiowe (które nie są rezultatem błędów spostrzegania czy 

interpretacji zdarzeń), (3) jest doświadczany raczej jako wynik (niż mechanizm radzenia 

sobie), (4) wymaga radykalnej zmiany podstawowych założeń własnego życia” (Ogińska-

Bulik, Juczyński, 2010, s. 132). Zgodnie z koncepcją PTG (ang. posttraumatic growth) wzrost 

potraumatyczny przejawia się w czterech aspektach – (1) dokonuje się zmiana w percepcji 

siebie, (2) następuje zmiana w relacjach z innymi, (3) osoba w większym stopniu docenia 

życie, (4) widoczne są również zmiany duchowe (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2010, s. 137). 

Patrząc z kilku innych perspektyw na to, co się dzieje z osobą i jej nawykami, a więc 

czymś, co bliższe jest pojęciu osobowości, można zauważyć, że proces wzrostu 

potraumatycznego być może jest tylko inną formą rozwoju jednostki, wynikającą z takich, a 

nie innych warunków, które wytworzyły przeszkodę, której pokonanie wymaga nowego 

sposobu myślenia. Można byłoby posłużyć się trawestacją znanego powiedzenia Alberta 

Einsteina, który powiedział, że „problemów istniejących w dzisiejszym świecie nie da się 

rozwiązać używając tego samego poziomu myślenia, który je stworzył” i odnieść to do 

rozwoju poznawczego jednostki. Doświadczenie traumy stanowi bardzo ważne wyzwanie dla 

systemu poznawczego jednostki. Polski psycholog humanistyczny – Kazimierz Dąbrowski 

uważał, że jednostka potrzebuje pewnych dynamizmów rozwojowych, których siła 

warunkowana jest różnymi rodzajami pobudliwości, z czego pobudliwość uczuciowa, 

intelektualna i wyobrażeniowa najsilniej oddziałują na rozwój jednostki (Piechowski, 1981, s. 

108-109), a więc buforują także potrzebny w tym czasie potencjał zdrowia psychicznego. 

Można powiedzieć, że życie jednostki jako takie, jest pasmem sprzeczności i konfliktów, z 

którymi musi ona sobie poradzić lub które musi rozwiązać
6
. Ponieważ głównym narzędziem 

do rozwiązywania tych sprzeczności jest rozum, toteż człowiek musi posłużyć się metodą 

dialektyczną. Zgodnie z definicją Kazimierza Kucińskiego (2010, s. 57) „dialektyczne 

wyjaśnianie polega na tym, że rozpatruje się badany podmiot (lub zjawisko), biorąc pod 

uwagę wszystkie jego uwarunkowania, jego zmienność w czasie oraz identyfikując 

sprzeczności rozwojowe”. Warto podkreślić jednak, że człowiek w procesie rozwiązywania 

tych sprzeczności motywowany jest nie tylko własnym dobrostanem i ogólnie mówiąc 

                                                           
6
 Odnosząc do rzeczywistości społecznej, w której funkcjonuje jednostka i ma pewne przekonania oraz styka się 

z przekonaniami dominującymi w świecie społecznym, dobrze ukazuje ten stan rzeczy Hegel, który na różne 

sposoby opisywał, jak manifestuje się ten idealizm dialektyczny, a więc proces, w którym idee stale ścierają się 

ze sobą, i na skutek tego wyłaniają się nowe itd. (Hegel, 2011, s. 34). 
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korzyścią, lecz może kierować się również innymi przesłankami. Mogłoby się wydawać, że 

typową dziedziną nauk społecznych, w której szczególny nacisk kładzie się na jednostkową 

korzyść jest ekonomia. Chociaż idea gospodarki wolnorynkowej opiera się na koncepcji 

Adama Smitha, zgodnie z którą natura ludzka jest egoistyczna, a wolny rynek często świetnie 

w takich warunkach działa, to ujawniany, w toku wymiany rynkowej, egoizm niekoniecznie 

wynika z natury ludzkiej jako takiej. Może to być przejaw pewnego przyzwolenia i normy 

społecznej. Chociaż Smith był wielkim myślicielem, to jednak znacznie później udało się 

dokładniej ustalić, która koncepcja ludzkiej natury jest bliższa prawdzie, a w zasadzie – jak 

należy właściwie postawić to pytanie
7
. Znacznie lepiej poszło mu scharakteryzowanie tego 

fenomenu, że ludzie mają naturalną skłonność do wymiany i zrobił to bardzo dokładnie. 

Amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla – Gary Becker, autor m.in. ekonomicznej 

teorii zachowań ludzkich, pisał, że „zachowanie jest napędzane przez znacznie bogatszy zbiór 

wartości i preferencji” niż wąsko rozumiany własny interes (Becker, 1993, s. 385). Warto 

również zauważyć, że inaczej myślą też ludzie w kryzysie a inaczej, gdy ten kryzys nie 

zagląda w oczy. Co więcej, można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że kryzysy 

osobiste mogą się zbiegać z tymi społeczno-gospodarczymi, gdyż w czasie recesji nastroje i 

opinie jednostek mają odcień negatywny, a ich możliwości są ograniczone. Ekonomiści tacy 

jak John Maynard Keynes czy Arthur Cecil Pigou podkreślali rolę zmiennych oczekiwań co 

do przyszłości i opinii innych ludzi, czy też fal optymistycznych i pesymistycznych nastrojów 

w powstawaniu wahań koniunktury gospodarczej (Piech, Polański, 2012, s. 101-104), a zatem 

te same czynniki w kryzysach osobistych i w kryzysach gospodarczych mogą być traktowane 

jako źródło np. utraty kontroli poznawczej nad własną sytuacją życiową. Ducha takiego 

rozumienia zjawiska kryzysu w szerszym kontekście wyraża definicja stresu według Lazarusa 

(1990, s. 6), zgodnie z którą to suma doświadczeń w danym okresie skłania jednostkę do 

oszacowania oczekiwanego wysiłku adaptacyjnego, jakiego należy dokonać, by w 

jakikolwiek sposób poprawić swoją sytuację lub się przynajmniej przystosować. Ciekawe w 

przypadku wzrostu potraumatycznego jest to, że kryzys często osiąga takie natężenie, że 

egoizm nie jest możliwy, a zatem jednostka musi odwołać się do zupełnie innego 

mechanizmu radzenia sobie. Można jednak dyskutować nad tym, czy nie jest to pewna forma 

strategicznego egoizmu, chociaż nie wszystkie jednostki są zdolne do takiego myślenia, a 

                                                           
7
 W najbardziej wszechstronny sposób potraktował ten temat amerykański psycholog Steven Pinker w 

przełomowej książce dotyczącej ludzkiej natury. Por. Pinker, S. (2005). Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. 

Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
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jednak nie tylko wydolne intelektualnie jednostki doświadczają wzrostu potraumatycznego
8
. 

Być może jakaś forma myślenia magicznego lub ulegania ideom i manipulacji również 

wchodzi tutaj w grę, przy czym na idee słabo odporni są intelektualiści, a manipulacje za 

pomocą idei należą do tych najbardziej wyrafinowanych, o czym w niniejszej pracy wcześniej 

wspomniano. Patrząc szerzej, gdyby przyjąć hobbesowską czy machiavelliczną koncepcję 

natury ludzkiej, to w zasadzie cała psychologia kliniczna jest pobożnym życzeniem garstki 

idealistów, którzy nie wiadomo jak sami zachowaliby się w sytuacjach, w których, gdy 

znajdzie się diagnozowany przez nich pacjent, nadają mu określoną etykietkę. A jednak ci 

sami ludzie wydają się zdolni do tworzenia wspaniałomyślnych rozwiązań. Zastępowanie 

dawnych stygmatów koncepcjami kryzysów psychicznych jest bardzo humanistycznym i 

prospołecznym podejściem, gdyż włącza i usprawiedliwia „dziwnie” zachowujące się 

jednostki, a nie wzmaga ich wykluczenie, do czego uprzednio psychologia i dziedziny 

pokrewne były za sprawą pewnej presji społecznej przymuszane. Wydaje się, że psychologia, 

od ponad stu lat włączona do tej społecznej dialektyki i gry, dostateczną liczbę razy 

udowodniła, że życie nie musi być grą o sumie zerowej
9
, a społeczeństwo może bez 

ponoszenia żadnych dodatkowych strat odnieść korzyść dzięki zmianie sposobu myślenia na 

głębszy i bardziej wieloaspektowy – oczywiście społeczeństwo należy rozumieć tutaj bardziej 

jako zbiorowość dominujących jednostek, które, w tym świecie zwierząt społecznych, dyktują 

swoje postawy innym lub stanowią wzorzec do naśladownictwa. Pocieszające jest to, że 

mimo tak wielu stygmatów, do których nadal przyczynia się również sama psychologia – 

tworząc całe listy zaburzeń psychicznych, a tym samym dostarczając narzędzi do osądu i 

napiętnowania oraz samemu wprawnie nimi się posługując, społeczeństwo zachodnie 

kultywuje ideę wolności, która jest podstawą systemu społecznego, gospodarczego oraz 

ustroju instytucjonalnego i politycznego. Ta idea wolności wymusza dialog na wszystkich 

stronach, które chcą, by ich głos na poważnie był traktowany w dyskusji. Procesy decyzyjne 

na poziomie makro mają swoje źródła w demokracji, a zatem jakakolwiek forma merytokracji 

– również rząd dusz sprawowany przez psychologów – musi być poddana osądowi 

społecznemu. Zatem, im lepiej wykształcone będzie społeczeństwo, tym bardziej 

sprawiedliwa będzie rola psychologów, których interwencja będzie świadomym wyborem 

mądrych obywateli, a nie efektem medialnej propagandy i innych form nacisku. Wtedy 

kategorie ludzi i ich przypadłości będą miały swoje społeczne i kulturowe uzasadnienie, a nie 

                                                           
8
 Abstrahuję tutaj jednak od ideologii. 

9
 W bardzo jasny sposób o tym, dlaczego, z ekonomicznego punktu widzenia, rzeczywistość społeczna oparta na 

rynkowych i wolnościowych zasadach jest grą o sumie dodatniej, mówi treść książki Manuela Ayau (2010). 
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będą jedynie systemem przekonań specjalistów z danej dziedziny. Jest to jednak proces długi 

i bardzo trudny dla społeczeństwa „zagonionego” do pracy na rzecz większej wydajności i 

efektywności przez mało refleksyjnych i niedouczonych ekonomistów-praktyków
10

. Z drugiej 

strony, tylko wtedy, gdy psychologia będzie służyła przede wszystkim ludziom, pomagając 

im zdać sobie sprawę z unikatowości i głębokości własnej egzystencji, a nie lepszej inżynierii 

społecznej, będzie mogła zyskać należny, takiemu odpowiedzialnemu podejściu, szacunek
11

. 

Ponieważ kryzysy osobiste mają dla jednostki często wymiar nie tylko psychologiczny, ale 

również materialny i związany z jej pozycją społeczną i miejscem w systemie społecznym, 

toteż głębsza humanistyczna i filozoficzna refleksja jest tutaj wskazana. Nie może oczywiście 

być ona jednak pozbawiona uzasadnienia merytorycznego, empirycznego i logicznego, stąd 

ważne jest poddanie tej koncepcji ocenie z różnych perspektyw, a także miejsca, jakie ta 

teoria zajmuje w całym spektrum nauk społecznych i humanistycznych, gdyż dotyka ona 

bardzo głębokiego, wielowymiarowego problemu.  

Wielu autorów pisze o tym, że podjęta walka z cierpieniem i kryzysem skutkuje 

pozytywnymi zmianami, i że jest to ważnym motywem w wielu religiach (Calhoun, Tedeschi, 

                                                           
10

 Chociaż z punktu widzenia bogactwa całego społeczeństwa ważny jest podział pracy i efektywność, a zatem, 

im bardziej różnorodne pod względem osobowości, inteligencji, wiedzy, wykształcenia, stylu życia itd. będą 

jednostki, tym bardziej heterogeniczne będą potrzeby, ale także sposoby ich zaspokajania. Podział pracy 

wymusza podporządkowanie grze rynkowej i zaufanie do tych, co wytwarzają inne dobra, co po zagregowaniu 

przekłada się na istnienie całej gospodarki. Efektywność jest również bardzo ważnym czynnikiem – zwłaszcza w 

społeczeństwach biednych, gdzie potrzeby materialne są dużo ważniejsze niż dobrostan psychiczny i relacje 

międzyludzkie, przez co napiętnowanie osób, które przyczyniają się do bogactwa całego społeczeństwa tylko 

dlatego, że z punktu widzenia psychologów są zaburzone, jest niedojrzałym społecznie zachowaniem, a za 

propagandę związaną z „naprawianiem” takich ludzi zapłacą wszyscy. Psychologowie zatem powinni wiedzieć, 

jaki powinien być zasięg obowiązywania nadawanych przez nich innym ludziom etykiet w służbie systemowi 

norm, które są wytworem wyobraźni przedstawicieli tego środowiska. W warunkach niedostatku żadne zaklęcia 

nie ustanowią norm społecznych. Ważniejsze jest wówczas oddziaływanie na istniejący układ bodźców 

sytuacyjnych budzących w ludziach chęć do pracy i aspiracje. 
11

 Pogardzany współcześnie Hegel, wbrew wielu pomówieniom, bardzo cenił ludzką wolność jako wartość – 

szczególnie wolność duchową, a zatem sprzeciwiającą się nawet nadal dominującym trendom w psychiatrii i 

nadal w psychologii współczesnej – zwłaszcza psychologii klinicznej, gdzie nadal pewne formy myślenia uznaje 

się za chore, ponieważ sprzeczne z obowiązującą wiedzą lub kulturą, a tymczasem nie da się dokonać postępu w 

sferze filozofii i idei nie wychodząc przynajmniej w poszukiwaniach poza wszelkie dostępne schematy. To 

właśnie dzięki temu odbywa się postęp w kulturze, nauce, która jest częścią kultury oraz całej cywilizacji wraz z 

jej wymiarem intersubiektywnym i duchowym. Co ciekawe, Hegel pisał, że „Wschodnie narody nie wiedzą 

jeszcze, że duch czyli człowiek jako taki, jest w sobie wolny; ponieważ tego nie wiedzą, więc tym nie są; wiedzą 

tylko, że jednostka jest wolna, ale przeto właśnie wolność, taka jest tylko samowolą, dzikością, namiętnością 

ponurą, albo też łagodną i obłaskawioną, która zresztą i w tym razie jest tylko przypadkiem przyrodzonym lub 

samowolą. Dlatego jednostka ta jest tylko despotą, a nie mężem wolnym” (Hegel, 2011, s. 25). Ta refleksja rodzi 

pewną sprzeczność na stylu filozofii Wschodu i filozofii zachodniej. Ważną osią rozważań nad adaptacją 

kulturową wzrostu potraumatycznego opartego na filozofii buddyjskiej jest rozwiązanie konfliktu pomiędzy 

zachodnim umiłowaniem wolności, socjokulturowymi źródłami zniewolenia ze względu na pewne formy 

myślenia w świecie Zachodnim oraz buddyjskim zrównoważonym podejściem do rozwoju, który zawiera w 

sobie wiele nakazów mających charakter aksjonormatywny i stanowiący ważny aspekt wychowania jednostki. 

Być może rozwiązane zostanie to dzięki postępowi, ponieważ to właśnie Hegel zauważył, że „dzieje 

powszechne są postępem w świadomości wolności – postępem, który mamy poznać w jego konieczności” 

(Hegel, 2011, s. 26).  
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2006, s. 3; Ogińska-Bulik, Juczyński, 2010, s. 129). Chociaż tzw. poprawność polityczna 

nakazuje niedyskryminowanie różnych religii i traktowanie ich na równi, to trudno pominąć 

istotne różnice między tym, jak rozumieją one kwestie takie jak cierpienie i rozwój. Podczas 

gdy w niektórych religiach samo cierpienie pełni rolę jakiegoś zadośćuczynienia, odkupienia 

win, to w innych jest bardziej traktowane jako pewien fakt i życiową konieczność, co nie 

oznacza, że jego doświadczanie powinno być jakimś powodem do dumy czy mieć jakiś 

głębszy sens. Filozofią, a w niektórych kręgach kulturowych wręcz religią, która nie tyle 

nadaje sens ludzkiemu cierpieniu, co mówi, jak sobie z nim konstruktywnie radzić, jest 

buddyzm. Realizm i ponadczasowość tego systemu przekonań potrafi do dziś dnia zadziwiać 

wielu myślicieli. Można mówić o dwunastu podstawowych prawdach, które uznają wszyscy 

buddyści. Z punktu widzenia koncepcji wzrostu potraumatycznego najważniejsze są piąta, 

szósta i siódma. Zgodnie z piątą prawdą tego zbioru podstawowych mądrości (Ekajany) 

„energia życiowa podlegająca karmie jest jedna i niepodzielna, chociaż jej ciągle zmieniające 

się formy są niezliczone i nietrwałe. Śmierć nie istnieje, przemijają tylko formy – każda musi 

przejść przez ten sam cykl narodzin, rozwoju i rozpadu. Ze zrozumienia jedności życia rodzi 

się współczucie, poczucie tożsamości z życiem manifestującym się w różnych formach. 

Współczucie to mądrość w działaniu, głęboka świadomość uniwersalnej harmonii” (Kyokai, 

2004, s. 19). Widzimy zatem wyraźnie podkreślanie tego, co w psychologii nazywa się 

decentracją, empatią, czy też nastawieniem na relacje z innymi, chociaż w dużo bardziej 

ogólnym wymiarze. Kolejna, szósta mądrość głosi, że „część powinna być zainteresowana 

całością. W swej niewiedzy człowiek myśli, że może odnieść sukces dążąc do własnych 

celów. Ta niewłaściwie skierowana energia egoistycznego pożądania stanowi przyczynę 

cierpienia. Cierpienie zaś uczy jak ograniczyć i w końcu zlikwidować jego przyczynę. Budda 

przekazał Cztery Szlachetne Prawdy: o wszechobecności cierpienia, o jego przyczynie 

spowodowanej niewłaściwie skierowanym pożądaniem i o sposobie leczenia, czyli o 

usunięciu cierpienia, a także o Ośmiorakiej Szlachetnej Ścieżce rozwoju, która wyprowadza 

poza nie” (Kyokai, 2004, s. 19). Ten kolejny cytat mówi z kolei o tym, jak rozumiane jest 

cierpienie, ale podkreśla, że nie da się go usunąć bez moralnego postępowania, które z kolei 

wyjaśnione jest w ostatniej – istotnej w tym miejscu – siódmej mądrości, zgodnie z którą 

„Ośmioraka Ścieżka składa się z: Właściwego Poglądu, Właściwej Postawy Umysłu, 

Właściwej Mowy, Właściwego Działania, Właściwego Sposobu Utrzymywania się, 

Właściwego Wysiłku, Właściwej Koncentracji i Właściwej Samadhi
12

. Ponieważ buddyzm 

                                                           
12

 Najogólniej to „medytacyjne pochłonięcie”, a więc efekt medytacji, jakim jest np. w medytacji Vipassana 

poczucie jedności ze światem. 
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jest sposobem życia, a nie jego teorią, kroczenie tą ścieżką jest istotne dla własnego 

wyzwolenia” (Kyokai, 2004, s. 19).  

Ważnym aspektem takiego wzrostu jest poprawa funkcjonowania w życiu oraz jego 

jakości. Można założyć, że poprawę funkcjonowania można osiągnąć poprzez prowadzenie 

właściwego życia. W zakresie tego, jak powinno wyglądać właściwe życie dobrze się 

odwołać do jakiejś tradycji i filozofii, która ma długą historię i sprawdzona została przez 

wiele pokoleń ludzi, którzy starali się zbliżyć do pewnego ideału osobowości związanego z 

takim systemem przekonań filozoficzno-duchowych. W świetle nauki Buddy, która 

kultywowana jest w ramach buddyzmu Therawada (Maung Than Htun Aung, 2010, s. 89-

107), uważa się za najważniejsze trzy cnoty – mądrość, moralność i koncentrację. 

Przekładając to na pojęcia z zachodniego kręgu kulturowego i współczesnej psychologii, a 

jednocześnie starając się oddać ich głęboki sens tkwiący w bardziej całościowym rozumieniu 

filozofii buddyjskiej, można powiedzieć, że mądrość pozwala rozumieć rzeczywistość i 

akceptować taką jaka jest, moralność poprawia nasze relacje z innymi, zmniejsza ich 

cierpienie i sprzyja poprawie własnej pozycji w relacjach z innymi, którzy nasze postawy 

doceniają, koncentracja sprzyja natomiast rozwijaniu wyższych funkcji psychicznych tj. 

samokontrola (w tym kontrola emocji), uważność itd.  

Przyjmując powyższy model relacji pomiędzy samodoskonaleniem we wspomnianych 

trzech ważnych, również z psychologicznego punktu widzenia, obszarach, można pogłębić 

próby przełożenia go na bardziej psychologiczne kategorie. 

Mądrość, moralność i koncentracja są zarazem trzema agregatami bardziej 

podstawowych zdolności i każdy lub prawie każdy jest w stanie doskonalić swoją wiedzę, 

umiejętności i postawy oraz ich osobowościowe odpowiedniki tj. nawyki oraz zdobywać 

niezbędne doświadczenie, by zwiększać swoje osiągnięcia w tych obszarach. Mądrość 

człowiek może osiągać poprzez zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności i strategii 

poznawczych, moralność poprzez postępowanie, które przez innych spostrzegane jest jako 

wartościowe oraz koncentrację poprzez osiąganie spokoju wewnętrznego dzięki medytacji. 

Jest również dość oczywistym fakt, że rozwój w zakresie jednej cnoty sprzyja 

doskonaleniu się na jednym z dwóch pozostałych wymiarów. Ktoś, kto dobrze rozumie 

konsekwencje własnych działań i decyzji (można powiedzieć, że jest mądry), będzie chciał 

lepiej postępować wobec innych. Ktoś, kto dobrze panuje nad swoim umysłem będzie lepiej 

przyswajał wiedzę itd. Podobnego zdania jest Ellen Langer (1989, 77-79), która zauważyła 
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związek moralności z refleksyjnością, gdy analizowała to, jak wschodnie systemy 

filozoficzno-kosmologiczne postrzegają pojęcie uważności. 

Przemiana wewnętrzna, jaka może się dokonać w człowieku reprezentującym 

zachodnią kulturę i mentalność zwykle dokonuje się pod wpływem kryzysu psychicznego, 

kiedy zachowanie postawy egoistycznej jest zupełnie niemożliwe. W kulturach wschodnich 

proces socjalizacji i zdobywania mądrości życiowej wynika w dużym stopniu z kontaktów z 

autorytetami, którzy stanowią żywe świadectwo mądrości zgromadzonej przez wieki. 

Posłuszeństwo wobec nakazów filozofii i religii, silny wpływ mądrości najwyżej 

oświeconych, którzy stanowią filar kultury wschodniej pozwala utrzymać się całemu 

systemowi społecznemu, który na takich wartościach i zasadach się opiera. Silna świadomość 

licznych współzależności międzyludzkich i głębokie doświadczanie duchowego wymiaru 

życia może stanowić nowy punkt odniesienia dla tak nielicznej grupy osób w świecie 

zachodnim, które mają szansę przejść psychiczną transformację w wyniku wewnętrznego 

kryzysu, który zmusza jednostkę do dokonania tak wielu przewartościowań i wglądów, że 

stary, egocentryczny, nerwicowy porządek świata wewnętrznego musi zostać zastąpiony 

przez bardziej dojrzałą podstawę, pełną bogatych relacji ze światem zewnętrznym, gdzie 

bogactwo wartości, przeżyć i relacji dostarcza znacznie solidniejszej struktury, a przekonania 

są bardziej dojrzałe i prospołeczne. Kultura zachodnia opiera się na wielu wartościach takich 

jak wolność, twórczość, inicjatywa i odpowiedzialność. Nie zawsze jednak jednostka ma 

możliwość twórczego, swobodnego rozwoju. Istnieje również wiele barier rozwojowych, 

których nie da się przezwyciężyć bez uwzględnienia całego otoczenia społecznego. Dopiero 

osiągnięcie dojrzałej orientacji allocentrycznej, uwzględnienie wartości ogólnoludzkich 

pozwala wejść w dużo bardziej skomplikowane życie z nową, lepiej przystosowaną strukturą 

psychiczną. Uwrażliwienie, jakie daje kryzys psychiczny może stanowić dodatkowy zasób, 

jeśli człowiek nauczy się odpowiedzialnie wcielać nowe wartości w życie i nie boi się 

stanowić punktu odniesienia dla innych jednostek.  

Jeszcze inne buddyjskie ujęcie ważnego – moralnego wymiaru funkcjonowania 

człowieka opiera się na czterech rodzajach reguł – etyce zasadzającej się na intencji, stanie 

umysłu, dyscyplinie i nieuchybianiu. „Za pierwszą formę uchodzi impuls zasadzający się na 

refleksji, by poniechać realizacji działań niekorzystnych dla wyzwolenia. Świadomie unika 

się zabijania, przywłaszczania sobie czegoś czy kłamania, ponieważ uznawane jest to za złe i 

stające na przeszkodzie do wyzwolenia.  Etyka zasadzająca się na stanie umysłu odpowiada 

instynktownie pojmowanej niechęci wobec tego, co niegodne. Wstyd lub wewnętrzne bariery 
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hamują popełnianie złych czynów. Moralność zasadzająca się na dyscyplinie oznacza 

trzymanie się reguł sformułowanych przez Gautamę. Postrzeganie należy na bieżąco 

kontrolować, aby odwrócić się od bodźców wywołujących żądzę. Nieuchybianie oznacza 

faktyczne powstrzymywanie się od niekorzystnych dla wyzwolenia słów i uczynków” (Zotz, 

2007, s. 106). Warto zauważyć, że ten nacisk na intencję rozwijany był w ramach nurtów 

filozofii zachodniej jako ważny przedmiot analizy fenomenologii, która jest zapomnianą 

starszą siostrą psychologii poznawczej. Być może husserlowska krytyka psychologizmu i 

reprezentacjonistycznej teorii percepcji nie dała się pogodzić z rozwojem empirycznego 

podejścia do badania psychiki ludzkiej i zaczęto na siłę szukać nawet psychologicznego 

podłoża np. logiki (Zahavi, 2012, s. 13-59). Jeżeli jednak potraktujemy nauki społeczne i 

filozofię jako szerszą bazę nauki o człowieku, to współczesna psychologia empiryczna i 

psychologizm są tylko jednym z możliwych podejść do badania m.in. etycznego aspektu 

funkcjonowania jednostki. Być może w społeczeństwie zachodnim sama psychologizacja 

życia społecznego jest ważnym i koniecznym procesem, pogłębiającym świadome życie 

wewnętrzne oraz funkcjonowanie w relacjach, gdyż wymaga tego postęp cywilizacyjny, 

ponieważ „odpowiednio do przebudowy społeczeństwa, do zmiany stosunków 

międzyludzkich, transformacji ulega również struktura emocjonalna jednostki: z jednej strony 

wydłużają się łańcuchy interakcji i rośnie liczba ludzi, od których jednostka i jej działania są 

zależne, z drugiej wykształca się nawyk dalekowzroczności. I podobnie jak zmienia się 

zachowanie  i psychika jednostki, zmienia się też odpowiednio sposób, w jaki człowiek staje 

się w jego percepcji bogatszy w odcienie, uwalnia się w znaczniejszym stopniu od wpływu 

doraźnych emocji: ulega «psychologizacji»” (Elias, 2011, s. 535). Nie oznacza to jednak, że 

towarzysząca temu psychologia, jako nauka empiryczna zwłaszcza, stanowi jedyne i 

wyczerpujące podejście do problemu. W ekonomii również panowała moda na podejście 

naturalistyczne (scjentystyczne) do badania swojego przedmiotu, jednak podejście to okazało 

się niewystarczające i model humanistyczny znów wraca do łask. Sam filozof nauki Karl 

Popper postulował, że istnieją trzy światy – pozytywistyczny (przyrodniczy), realny 

(rzeczywistość społeczna) i subiektywny. Metodami, które badają przyrodę nie zawsze da się 

zmierzyć to, co subiektywne, chociaż tak czy inaczej warto postępować zgodnie z zaleceniem 

Immanuela Kanta, który mówił, że w każdej nauce jest tyle wiedzy, ile w niej matematyki i 

zalecał, by próbować mierzyć to, co niemierzalne. Domykając jednak ten wątek warto jednak 

przypomnieć, że zdaniem Kanta moralność nie jest domeną czystego rozumu, ale rozumu 

praktycznego, a więc czegoś, co trudno zmierzyć, a można opisać kilkoma maksymami, z 

których podstawowa to taka, by postępować wedle takiej zasady, „żebym mógł także chcieć, 
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aby maksyma moja stała się prawem powszechnym” (Kant, 1984, s. 23). Widać więc tutaj 

silny element subiektywizmu i czegoś bardzo indywidualnego, choć zawierającego element 

aspiracji lub życzenia, by to powszechnie obowiązywało.  

Można również pogłębić kwestię tego, jaką rolę w buddyjskiej filozofii odgrywają 

emocje i tym samym towarzysząca im kontrola poznawcza nad nimi, koncentracja lub też 

samokontrola. Jak pisze Michał Tempczyk (2011, s. 147), w buddyzmie emocje są 

„rozumiane znacznie szerzej niż w naszej kulturze. Psychologia europejska dzieli obszar 

wewnętrznego życia człowieka na trzy dziedziny: wolę, emocje i myślenie. Są one traktowane 

jako odrębne od siebie, choć silnie powiązane. (…). W myśli indyjskiej i buddyzmie podziału 

takiego nie ma. Na ludzką świadomość patrzy się inaczej. Umysł jest postrzegany jako 

dynamiczna całość, która ma wprawdzie wiele różnych aspektów i właściwości, lecz 

wszystkie są ze sobą powiązane. (…). Ze względu na podstawowe znaczenie emocji buddyzm 

zalicza do nich nastawienia umysłu, potrzeby, odczucia, przekonania itp. W rezultacie 

wszystkie sfery świadomości, czyli cały umysł, są przedmiotem nauki o emocjach”. Można 

zatem stąd wysnuć wniosek, że ten, kto panuje nad emocjami, panuje nad swoim umysłem, a 

więc też nad swoim postępowaniem. Badania z dziedziny neuronauki dowodzą, że nawet 

niewielki stres może osłabić kontrolę emocji (Arnsen i wsp., 2012, s. 44-47). Jeżeli zatem 

przyjmiemy, że taka utrata kontroli może mieć dla jednostki wielorako negatywne skutki, 

toteż wiedza o tym, jak pogłębiać potencjał takiej kontroli może być niezwykle cenna. 

Chociaż prawdopodobnie pewna część tzw. prężności psychicznej jest dziedziczna (Stix, 

2001, s. 27-31), to jednak jest to funkcja, która może podlegać pewnym procesom 

rozwojowym i treningowi,  zależy od złożoności i dojrzałości struktur poznawczych, co 

można w uproszczeniu utożsamiać z wiedzą. We współczesnej psychologii dobrym 

odpowiednikiem omawianego mechanizmu może być sprężystość ego, „która oznacza 

dynamiczną zdolność jednostki do modyfikacji własnego poziomu kontroli. Sprężystość ego 

to dopasowanie typowego dla siebie sposobu kontroli do wymagań otoczenia/sytuacji, a więc 

równoważenie impulsywności i jej hamowanie” (Strelau, Doliński, 2008, s. 673). Warto też 

podkreślić, że sprężystość jest zjawiskiem, które można stwierdzić po upływie określonego 

czasu, w którym jednostka doświadczała pewnego obciążenia, przez co traktuje się to bardziej 

jako mechanizm osobowościowy niż funkcję psychiczną. 

Chociaż każdy z wymiarów – mądrość, moralność, konstytuuje bardzo pojemną 

kategorię, to jednak istnieją pewne pojęcia we współczesnej psychologii, które można uznać 

za bliskie buddyjskiemu rozumieniu mądrości. Do takich pojęć można zaliczyć refleksyjność 
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(czasem określaną też jako uważność – ang. mindfulness) w rozumieniu Langer (1989, 1993), 

której towarzyszą takie skłonności poznawcze jak tworzenie nowych kategorii, otwartość na 

nowe informacje, przyjmowanie więcej niż jednego punktu widzenia, sprawowanie kontroli 

nad kontekstem oraz wydłużenie czasu przetwarzania informacji kosztem orientacji na wynik 

(Langer, 1989, s. 63-75). Warto również w tym miejscu zacytować dokładnie, co na ten temat 

uważa Ellen Langer: „refleksyjność uważam za swoiście manifestowany stan gotowości i 

żywej świadomości. Ogólnie refleksyjność przejawia się w aktywnym przetwarzaniu danych, 

odznaczającym się poznawczym różnicowaniem: tworzeniem nowych kategorii i rozróżnień. 

Tworzenie rozróżnień umożliwia tworzenie nowych kategorii i vice versa. To, co zostało 

wyróżnione, może zostać uznane za ważne lub błahe, ale zawsze w następstwie świadomej 

pracy myślowej. Refleksyjność można określić jako tworzenie (zauważanie) wielu 

perspektyw czy uświadamianie sobie kontekstu. Jednostka w tym stanie różnicuje świat 

zewnętrzny, coraz bardziej różnicuje własne możliwości. Cała angażuje się w tworzenie” 

(Langer, 1993, s. 139). Koncepcję refleksyjności zastosowano już na różne sposoby w 

psychologii klinicznej. Na przykład istnieje cały zestaw metod, które zostały np. zastosowane 

do zapobiegania nawrotom depresji ramach terapii poznawczej depresji opartej na uważności 

(Segal i wsp., 2009). Na trening uważności składają się takie techniki jak koncentracja, 

świadomość/uważność myśli, emocji/uczuć, doznań cielesnych, bycie w obecnej chwili, 

decentracja, akceptacja/nieawersja, nieprzywiązywanie się, życzliwa świadomość, puszczanie 

wolno, „bycie” zamiast „działania”, niedążenie do celu, nieosiąganie specjalnego stanu 

(relaksacji, szczęścia, spokoju itp.), przyciąganie świadomości do przejawów problemu w 

ciele (Segal i wsp., 2009, s. 84-85). Warto wspomnieć, że zdolność do różnicowania bodźców 

o charakterze uczuciowym, intelektualnym i wyobrażeniowym (Piechowski, 1981, s. 108-

115) jest ważnym elementem tzw. potencjału zdrowia psychicznego w koncepcji dezintegracji 

pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, gdzie osobowość jest celem i rezultatem kaskady tzw. 

pozytywnych dezintegracji psychicznych, które umożliwiają refleksyjne zorganizowanie 

systemu przekonań, wartości, celów itd. na nowo (Dąbrowski, 1979, s.34-36). Omawiając 

wymiar mądrości warto też wspomnieć o ważnym w buddyjskiej filozofii myśleniu 

całościowym (holistycznym). Holizm to „ogólne określenie stosowane w odniesieniu do 

każdego podejścia filozoficznego, skupiającego się na całym żyjącym organizmie. 

Podstawowym aksjomatem stanowiska holistycznego jest to, że złożone zjawisko nie może 

być rozumiane na podstawie analizy samych jego części składowych (Reber, Reber, 2005, s. 

270). Chociaż wolnorynkowa specjalizacja wymusza na jednostkach zawężanie swoich 

kategorii myślowych do wąskiego obszaru zainteresowań, to jednak nowe trendy tzw. 
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gospodarki nadsymbolicznej
13

 czy też gospodarki opartej na wiedzy stwarzają szanse 

wszechstronnego rozwoju nie tylko dla elit – intelektualistów lub wyższej klasy menedżerów 

myślących strategicznie, ale dla wszystkich, którzy ze swojej wiedzy chcą uczynić narzędzie 

władzy i kontroli nad własnym życiem. Myślenie holistyczne można zatem potraktować jako 

zarówno myślenie kategoriami ogólnymi, ale także łączenie szczegółowych lub konkretnych 

wymiarów spostrzeganych pojęć, obiektów i innych bytów jako całości, gdzie za pomocą 

różnych perspektyw widzimy i jesteśmy zdolni do analizy różnych przekrojów i płynnie 

przechodzimy pomiędzy różnymi elementami spostrzeganych i rozumianych obiektów 

zgodnie z ich porządkiem logicznym, kauzalnym, kontekstualnym czy też 

czasoprzestrzennym
14

. Niektórzy autorzy nadają myśleniu holistycznemu pewien porządek 

pisząc, że jest to nieprzerwany ciąg cykli polegających ma rozpoznawaniu kolejno struktur, 

potem ich funkcji, następnie procesów realizujących te funkcje, które dzieją się w dodatku w 

kontekście, który należy rozpoznać (Gharajedaghi, 2011, s. 92). Można również 

przypuszczać, że konieczność rekonstrukcji wizji rzeczywistości podczas doświadczania 

kryzysu może się wiązać z rozwojem struktur poznawczych odpowiedzialnych za m.in. 

myślenie holistyczne, systemowe, twórcze, projektowe lub strategiczne. 

Wszelkie kryzysy psychiczne stanowią wyzwanie dla dotychczasowych zasobów 

psychicznych (poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych), społecznych i materialnych 

człowieka. Stanowią również pole do zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności. Stąd 

można wysnuć wniosek, że radzenie sobie z kryzysem powinno skutkować wyższym 

poziomem różnych potencjałów, zdolności i innych zasobów, gdy osoba poradzi sobie z nim. 

Do takich zasobów można zaliczyć np. poczucie rzeczywistości, syntonię, adaptację, 

zajmowanie adekwatnego do możliwości miejsca w świecie itd. Można wyodrębniać również 

jeszcze bardziej szczegółowe i operacyjne zmienne.  

Autor w niniejszej pracy przyjmuje wiele założeń, które można podsumować w 

opisany dalej sposób. Nie wszystkie zmiany po traumie lub działaniu silnych stresorów są 

właściwe z punktu widzenia funkcjonowania jednostki. Ponadto, nie zawsze to, co wydaje się 

sensowne i spójne w ramach teorii, jest adekwatne do rzeczywistości, przez co lepiej odnieść 

się do pewnej wspólnej wielu kulturom tradycji niż arbitralnie decydować, nawet przez 

pryzmat dużej wiedzy psychologicznej, co skutkuje lepszym funkcjonowaniem, a co gorszym. 

Zjawisko wzrostu potraumatycznego ma bardzo wiele wymiarów i może być rozpatrywane 

                                                           
13

 Pojęcie wprowadzone przez myśliciela społecznego Alvina Tofflera. 
14

 Jest to autorska definicja. 
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systemowo oraz z perspektywy społecznej, ekonomicznej, kulturowej, politycznej, 

ideologicznej, etycznej, aksjologicznej, deontologicznej i filozoficznej. Jest to zbyt trudny 

temat, by badać go tradycyjnymi metodami psychologicznymi, a więc czystym modelem 

naturalistycznym. Ponieważ wchodzą w grę liczne uwarunkowania kulturowe i 

środowiskowe, toteż, zdaniem autora, lepiej koncentrować się na bardziej abstrakcyjnych 

właściwościach umysłu i stosunków międzyludzkich, które bardzo subtelnie i co ważne 

systemowo ujmuje filozofia buddyjska i na wskazanych przez nią wymiarach dokonywać 

pomiarów zmiennych, które zgodnie z tą filozofią powinny przekładać się na lepsze życie. 

Założenia filozoficzne i metodologiczne prezentowane były w kilku miejscach wraz z 

omawianiem różnych ram i teorii. Niektóre kwestie światopoglądowe i ideologiczne ważne z 

punktu widzenia autora i stanowiące element jego własnej wizji rzeczywistości pojawiają się 

tam, gdzie wyraźnie nie wskazano odnośnika bibliograficznego. Autor jest magistrem nauk 

ekonomicznych i doktorantem w tej dziedzinie, specjalizuje się w łączeniu wiedzy 

pochodzącej z różnych dziedzin nauk społecznych i filozofii. Bardzo ważnym elementem 

warsztatu ekonomisty jest posługiwanie się modelem hipotetyczno-dedukcyjnym i 

narzędziami analizy logicznej i modelowej. Również w uprawianiu psychologii ważny jest 

wybór modelu świata i szerszego filozoficznego kontekstu – zarówno ontologicznego, jak i 

epistemologicznego (Brzeziński, 2006, s. 74), co, w niniejszym wstępie teoretycznym autor 

starał się uczynić. Niekiedy rozważania filozoficzne dotyczące systemu społeczno-

ekonomicznego wykraczały znacznie poza standard pracy dla psychologii, jednak wyrażały 

pewien stan wiedzy i poglądy autora oraz świadomość wielu faktów empirycznych, 

kontekstów kulturowych, systemów wartości i idei. Uzasadnienie każdego przywołanego 

explicite bądź implicite faktu wymagałoby napisania pracy znacznie wykraczającej poza 

przewidziany standard dla pracy magisterskiej. Jednak stwierdzenia powołujące się na takie 

fakty lub daleko idące wnioski lub po prostu bardziej ogólne i filozoficzne założenia zostały 

wyrażone z większą dozą niepewności – zgodnie z zaakceptowaną w ramach psychologii 

metodologiczną zasadą racjonalnego uznawania przekonań, zgodnie z którą „stopień 

przekonania, z jakim badacz będzie głosił dane twierdzenie, powinien być proporcjonalny do 

stopnia pewności jego uzasadnienia” (Strelau, Doliński, 2008, s. 181).  

Podsumowując nietypowy charakter niniejszej pracy, warto powiedzieć, że dotyka on 

dwóch ważnych dylematów w naukach społecznych. Pierwszym z nich jest spór o to, który 

model wyjaśniania zjawisk przyjąć – naturalistyczny czy humanistyczny. Drugi natomiast 

dotyczy kwestii konkretnych metod i możliwości ich łączenia. Popularny w psychologii 
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empiryzm pokrewny jest naturalizmowi metodologicznemu, który „sięga korzeniami XVIII i 

XIX-wiecznego zafascynowania rozwojem nauk przyrodniczych i koncepcji 

podporządkowania człowieka zasadzie przyrodniczego determinizmu. Wywodzi się on z 

filozoficznej koncepcji naturalizmu przedmiotowego, według której procesy społeczne 

podlegają prawom analogicznym do praw przyrody, będąc szczególną dziedziną natury” 

(Nikiel, 2007, s. 52). Koncepcja niniejszej pracy stara się uzupełnić to bezduszne 

naturalistyczne podejście o drugi model – humanistyczny. Jak pisze dalej Marcin Nikiel, 

jeżeli „w naukach humanistycznych [przedmiotem badań jest] człowiek, który w swych 

działaniach kieruje się swoją wolą i działa w oparciu o określony system wartości, to aspekt 

duchowy nie może być pominięty, jeśli chce się uzyskać właściwe zrozumienie procesów 

związanych z działaniami ludzi i wytworami tego działania. To raczej indywidualne motywy 

ludzkie determinują zachowanie poszczególnych jednostek niż nieuchronne prawa przyrody 

(Nikiel, 2007, s. 57). Odrębną kwestią jest sposób badania problemu w naukach społecznych. 

W naukach ekonomicznych od dawna znany jest podział na fundamentalizm, pluralizm, 

eklektyzm i anarchizm metodologiczny (Wojtysiak-Kotlarski, 2011, s. 65). Fundamentalizm 

metodologiczny jest wyrazem potrzeby istnienia jednej metody naukowej, przy 

współistnieniu dodatkowo zróżnicowanych technik poznawczych. W jego ramach nie wolno 

mieszać różnych metod naukowych, ponieważ „metoda naukowa jest jedna i wyłania się wraz 

z kumulacją wiedzy w danej dyscyplinie” (Wojtysiak-Kotlarski, 2011, s. 65). Podejście takie 

nadaje się do weryfikacji lub falsyfikacji naukowej. Drugim wartym omówienia podejściem 

jest pluralizm metodologiczny, gdzie konieczne jest łączenie metod z różnych paradygmatów 

i podejść. Celem takiego podejścia jest efektywność poznawcza (Wojtysiak-Kotlarski, 2011, 

s. 65), a więc trudniej w ten sposób jednoznacznie zweryfikować lub sfalsyfikować teorię. 

Biorąc jednak pod uwagę pierwszy dylemat, podejście pluralistyczne umożliwia pogodzenie 

tego, co podejście fundamentalistyczne bezwzględnie wyklucza, co stanowi o przewadze tego 

drugiego podejścia. Mając świadomość tak wielu dylematów w naukach społecznych, 

fundamentalizm metodologiczny we współczesnej psychologii jest trudną do obronienia 

manierą. Wiadomo przecież jak wiele zniekształceń niesie w sobie podejście empiryczne w 

psychologii. Wiele badań nie może być przeprowadzonych na drodze eksperymentu, nie jest 

do końca też zastosowana metoda reprezentacyjna, ze względu na trudność oszacowania 

wielkości populacji generalnej. Jeżeli nawet populacja generalna jest znana (wielkość i 

struktura), to i tak wielkość próby uniemożliwia zwykle przeprowadzenie rzetelnego 

wnioskowania statystycznego. W dodatku dochodzi wiele błędów związanych z 

zastosowaniem narzędzi psychometrycznych o ograniczonej trafności i rzetelności, trudnością 
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stworzenia odpowiednich i porównywalnych warunków eksperymentalnych, 

niekonsekwentnym zachowaniem eksperymentatora, prowadzeniem większości badań na 

studentach psychologii itd. Z drugiej strony reguły logiki są niezawodne, zatem trudno 

zrozumieć skłonność do umniejszania racjonalnej analizy przez psychologów. Być może 

niektórym badaczom znajomość metod statystycznych daje dużą przewagę i jest powodem do 

dumy. Warto jednak mieć świadomość tego, że wielu ekonomistów posługujących się przez 

długie lata modelem naturalistycznym, wykorzystującym m.in. metody wnioskowania 

statystycznego i modelowania matematycznego, odchodzi od tych praktyk na rzecz modelu 

humanistycznego. Jest ponadto znane przysłowie, które głosi, że „tam gdzie wszyscy myślą 

tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele”, zatem program badań psychologicznych wart jest nowej 

gruntownej refleksji, a przynajmniej pewnych przyczynków do niej, jeżeli chodzi o ramy 

metodologiczne uprawiania naukowej refleksji psychologicznej. Niniejsza praca stanowi 

próbę rozszerzenia refleksji, ale wraz z gruntownym uzasadnieniem metodologicznym po to, 

by zachować jej naukowy charakter i wyartykułować głos wszystkich tych, którzy rozumiejąc 

więcej, nadal mniej chcą napisać, gdyż chronią się przed atakiem nie siły argumentów, lecz 

argumentu siły, w konfrontacji z którą przychodzi na myśl cytat z Biblii „twarda jest to 

mowa, któż jej słuchać może”. 

Omawiając kontekst metodologiczny z punktu widzenia wschodniego stylu myślenia, 

warto przywołać poglądy hinduskiego myśliciela Jiddu Krishnamurtiego, który uważał, że 

uczenie się i tworzenie wiedzy naukowej w zachodnim ujęciu racjonalizmu utożsamianego ze 

zdobywaniem i systematyzowaniem wiedzy, umiejętności, technologii oraz doświadczenia 

„prowadzi do koncentrowania się wyłącznie wokół zewnętrznych aspektów życia, zawartych 

w zgromadzonych informacjach”. Badacz, chcąc osiągnąć równowagę wewnętrzną, powinien 

proces badawczy skierować także w stronę wewnętrznych aspektów życia. To z kolei 

wymusza selekcję wszelkiej gromadzonej wiedzy rozumianej jako zestaw informacji 

zapamiętanych, czyli danych z zewnątrz” (Keller, 2007, s. 20-21). Nie należy zatem 

przyjmować bezkrytycznie tych informacji bez dokładnej ich analizy, gdyż będzie to wiedza 

nieautentyczna, utrudniająca lub czyniąca niemożliwym właściwe poznanie, dlatego 

Krishnamurti proponuje zastąpić strategię gromadzenia informacji uczeniem się za 

pośrednictwem doświadczenia, które polega na umiejętnym obserwowaniu otaczającej 

rzeczywistości (Keller, 2007, s. 21). Nie można tego procesu utożsamiać ani z przekładaniem 

teorii na praktykę, ani z praktycznym rozwiązywaniem problemów, a badacz uczący się przez 

doświadczenie, czyni to za pośrednictwem własnej sfery duchowej, poznania intuicyjnego, 
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odkrywając zarazem wyższe stany świadomości, co możliwe jest, gdy umysł wolny jest od 

nadmiaru informacji (Keller, 2007, s. 21). Warto w tym miejscu zacytować zachodniego 

myśliciela Julesa Henriego Poincaré – francuskiego matematyka, fizyka i filozofa nauki, który 

na temat nadmiaru informacji wypowiedział się w następujący sposób: „wiedzę buduje się z 

faktów, jak dom buduje się z cegieł; ale samo nagromadzenie faktów nie jest wiedzą, tak jak 

stos ułożonych cegieł nie jest domem”. Dla Poincaré prawdopodobnie najlepszym sposobem 

na redukcję informacji byłoby tworzenie kategorii, pojęć i postęp abstrakcji oraz równoległe 

tworzenie całego systemu wiedzy. Nieco inaczej jednak na kwestię poznania patrzył 

Krishnamurti, który napisał, że „w każdym człowieku mieści się cały świat i jeśli umiesz 

patrzeć i poznawać, stoisz u drzwi, a w rękach trzymasz klucz. Nikt na świecie nie poda ci 

tego klucza i nie otworzy za ciebie tych drzwi. Musisz to zrobić sam” (Krishnamurti, 1997, s. 

164). I w tym wypadku można przytoczyć zachodniego myśliciela, który był podobnego 

zdania – szwedzki lekarz psychiatra, człowiek o wybitnych zdolnościach intelektualnych, 

który w swoich czasach został najmłodszym lekarzem we Francji pisał, że „ludzie dzisiejsi 

marnują zbyt wiele czasu na wysłuchiwanie słów i myśli innych. Lepiej by czynili słuchając 

więcej w spokoju i skupieniu własnych myśli. Wiedzę możemy przejmować od innych, lecz 

mądrości musimy się nauczyć sami. Źródło jej bierze początek w nas samych, z milczącej 

głębi naszych samotnych rozmyślań i marzeń. Woda jej jest przezroczysta i zimna jak prawda 

– lecz smak ma gorzki jak łzy” (Munthe, 1973, s. 11). Wydaje się, że badacz musi być w 

pewien sposób samotny, by zachować obiektywizm, a do tego potrzebna jest wolność. Jiddu 

Krishnamurti pisał, że „piękno wolności polega na tym, że nie pozostaje po tobie ślad. Orzeł 

w swym locie, nie zostawia śladu w przeciwieństwie do naukowca. Aby wejrzeć w pytanie o 

wolność potrzebna jest nie tylko naukowa obserwacja, lecz także lot orła, po którym nie 

zostaje ślad – jedno i drugie jest wymagane, musi być obecne zarówno werbalne wyjaśnienie 

jak i niewerbalna percepcja, ponieważ opis nigdy nie jest rzeczywistością, którą opisuje, 

wyjaśnienie nigdy nie jest tym, co objaśnia, słowo nigdy nie jest rzeczą” (Krishnamurti, 1969, 

s. 3). Inną kwestią jest wyrażony przez Krishnamurtiego pogląd na przyrodę, który brzmi 

następująco: „w naturze wydarza się wiele rzeczy, którym nie można przypisać żadnej 

szczególnej przyczyny. Więc twoje zainteresowanie badaniem życiorysów czy biografii ludzi, 

których uważasz za oświeconych, pół bogów pół ludzi, czy kogoś takiego, jest staraniem o 

odnalezienie klucza do tego, jak to coś im się przytrafiło, tak byś i ty mógł stosować takie 

techniki, jak oni i sprawić, by to samo przytrafiło się tobie. To cię interesuje. Ci ludzie 

proponują ci pewne techniki, pewne systemy, pewne metody, które kompletnie nie działają. 

Stwarzają nadzieję, że pewnego dnia, w jakiś sposób, dzięki jakiemuś cudowi, zdarzy się to i 
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tobie. Ale to nigdy się nie zdarzy” (Krishnamurti, 2010, s. 50). W innym miejscu można 

znaleźć wyjaśnienie fenomenu złudności wiedzy – również wiedzy naukowej, ponieważ „to, 

czym się interesujesz nie istnieje. To jedynie twa wyobraźnia bazująca na wiedzy, jaką masz 

o tego rodzaju sprawach” (Krishnamurti, 2010, s. 52). Widzimy zatem, że nawet model 

naturalistyczny może mieć problem ze znalezieniem poszukiwanych w nauce przyczyn, 

ponieważ w nauce chodzi przede wszystkim nie o opis, lecz o wyjaśnienie, a więc wskazanie 

przyczyn. Zatem jeżeli przyroda, a w niej człowiek ma naturę żywiołową, jak to ujmował 

wspomniany w niniejszej pracy Heraklit, to trudno mówić o przyczynach. Jest to ponadto 

pogląd podobny do stanowiska Hume’a przytoczonego na wstępie niniejszej pracy. Warto też 

zauważyć pewien paradoks porównując różne stanowiska. Otóż, dla Heraklita świat przyrody, 

materii jest logiczny, a świat ducha, energii jest nieprzewidywalny, zmienny i przypomina w 

swej naturze ogień. Z drugiej strony, z kolei, Kant uważał, że to przyroda jest zmienna i 

bezprzyczynowa, a jedynie nasz umysł próbuje nadać jej pewien porządek. Wiele refleksji 

Krishamurtiego skłania zatem do konkluzji, że jedyne, co można zrobić to doświadczać – 

zwłaszcza buddyjskiego tu i teraz. Stan taki pomaga osiągnąć np. medytacja w stylu 

Vipassana, a więc można zobaczyć, jak swego rodzaju mądrość prowadzi do wniosku na 

temat doniosłej roli koncentracji. 

Można również podkreślić, że obszary badawcze w nauce są wyznaczane sztucznie i 

często arbitralnie, a interdyscyplinarność jest bardzo ważnym nurtem w rozwoju nowych 

paradygmatów i całej nauki w ogóle. Socjolog Stanisław Anderski podsumował to tak: 

„moglibyśmy zażądać, aby psychologowie zdobyli bardziej wszechstronne wykształcenie i 

zapoznali się z subtelnymi wytworami ludzkiego umysłu, zanim uznają się za ekspertów od 

natury ludzkiej” (Anderski, 2002, s. 272). Warto zatem doceniać szersze zainteresowania 

psychologów bądź przyszłych psychologów innymi naukami społecznymi, filozofią, logiką, 

nauką o języku oraz próbą patrzenia na człowieka łącząc te wszystkie perspektywy, w 

przeciwnym wypadku balansują na granicy śmieszności lub okrucieństwa rozstrzygając o 

tym, co jest normą, a co patologią. 

Mając na uwadze powyższe rozważania, można postawić następujące hipotezy: 

1. Osoby, które doświadczyły silnego stresu w ciągu ostatniego roku lub poważnego 

kryzysu psychicznego lub traumy w ciągu ostatnich pięciu lat i ten stres, kryzys lub 

trauma wiązały się z koniecznością włożenia dużego wysiłku w poradzenie sobie z 

tym doświadczeniem i sytuacją, będą wykazywały większe zasoby psychiczne w 
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postaci potocznie rozumianej mądrości, którą można rozumieć jako refleksyjność, 

adekwatne ocenianie siebie czy też docenianie życia w porównaniu z pozostałymi 

osobami badanymi, które nie zadeklarowały tak poważnych doświadczeń. 

2. Osoby, które doświadczyły silnego stresu w ciągu ostatniego roku lub poważnego 

kryzysu psychicznego lub traumy w ciągu ostatnich pięciu lat i ten stres, kryzys lub 

trauma wiązały się z koniecznością włożenia dużego wysiłku w poradzenie sobie z 

tym doświadczeniem i sytuacją, będą deklarowały większe zasoby psychiczne i 

społeczne w postaci większego doceniania roli relacji z innymi w życiu oraz lepszego 

funkcjonowania w tych relacjach, a także w postaci bardziej rozwiniętej sfery 

duchowej w porównaniu z pozostałymi osobami badanymi, które nie zadeklarowały 

tak poważnych doświadczeń. 

3. Osoby, które doświadczyły silnego stresu w ciągu ostatniego roku lub poważnego 

kryzysu psychicznego lub traumy w ciągu ostatnich pięciu lat i ten stres, kryzys lub 

trauma wiązały się z koniecznością włożenia dużego wysiłku w poradzenie sobie z 

tym doświadczeniem i sytuacją, będą deklarowały większe zasoby psychiczne w 

postaci lepszej umiejętności koncentrowania się i panowania nad emocjami (niższe 

wyniki na skali lęku jako cechy) w porównaniu z pozostałymi osobami badanymi, 

które nie zadeklarowały tak poważnych doświadczeń. 

 

Metoda badawcza 

Uczestnicy badania 

W badaniu wzięło udział 45 osób – 6 studentów SWPS, 18 słuchaczy studiów 

podyplomowych SGH oraz 21 studentów studiów magisterskich w SGH. Badania odbywały 

się na terenie uczelni SGH i SWPS w Warszawie okresie od 12 do 24 kwietnia 2013 r. Osoby 

badane były w wieku od 21 do 36 lat. Średnia wieku to 25 lat i osiem miesięcy (odchylenie 

standardowe 3,5), a rozstęp 14 lat. 

 Przedmiotem szczególnego zainteresowania były osoby, które doświadczyły w ciągu 

ostatniego roku silnego stresu, który spostrzegały jako wymagający dużego wysiłku lub w 

ciągu ostatnich pięciu lat traumy, bądź poważnego kryzysu psychicznego, który również 

wymagał według tych osób dużego wysiłku, by powrócić do stanu równowagi. 
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Zmienne i wskaźniki 

Ponieważ o wzroście potraumatycznym mówimy wówczas, gdy jednostka przechodzi pewną 

przemianę wewnętrzną na skutek doświadczonego wcześniej kryzysu psychicznego, traumy 

lub silnego stresu, toteż nie można badać tego zjawiska w planie eksperymentalnym, 

ponieważ w wypadku badania z odstępem czasowym nigdy nie wiemy, w życiu których osób 

wydarzy się coś, co będzie skutkowało tak silnie stresującymi i traumatyzującymi 

doświadczeniami. Nie możemy również ani ze względów etycznych ani praktycznych 

manipulować doświadczaniem stanów podobnych do tych wywołanych stresem, kryzysem 

lub traumą. A zatem, o ile dobór osób do badania był losowy, o tyle dobór do grup nie mógł 

być dobrem losowym. 

 W badaniu wykorzystano plan quasi-eksperymentalny, który charakteryzuje się z 

założenia brakiem randomizacji (Shaughnessy i wsp., 2007, s. 397). A zatem ważna jest 

eliminacja lub kontrola wielu zmiennych zakłócających (Kosslyn, Rosenberg, 2006, s. 72). 

Szczególnie obciążona jest w tym wypadku trafność wewnętrzna (Shaughnessy i wsp., 2007, 

s. 397), a więc „stopień, w jakim różnice w wynikach można przypisać jednoznacznie 

wpływowi zmiennej niezależnej” (Shaughnessy i wsp., 2007, s. 55). W dodatku, w badaniu 

nie było manipulacji zmienną niezależną, ponieważ, biorąc pod uwagę fakt, że zróżnicowanie 

w zakresie doświadczeń stresowych decydowało o przydziale do grup, to można to 

kryterium (zmienną niezależną, patrz tabela 1) uznać za zmienną różnicującą (Francuz, 

Mackiewicz, 2005, s. 67) w schemacie badań różnicowych, gdyż na moment badania te 

doświadczenia stanowiły najprawdopodobniej trwałą charakterystykę (cechę) osób badanych 

(różnice indywidualne), co stanowiło punkt wyjścia do poszukiwania związanych z tymi 

charakterystykami profilów psychologicznych, których aspekty i wymiary, ustalane były na 

drodze pomiaru różnych zmiennych zależnych.  

Biorąc pod uwagę możliwe czynniki zakłócające, należy abstrahować od innych 

procesów rozwojowych warunkujących różnego rodzaju przemiany wewnętrzne, co może 

pomóc ustalić bardziej drobiazgowa analiza wyników badania – zarówno tego, co 

potraktowane zostało jako zmienna różnicująca, jak i wynikające z tak przyjętego kryterium 

różnice w ogólnej charakterystyce grupy. 

 W badaniu głównym kryterium doboru do grup badawczych było to, czy dana osoba w 

ciągu ostatniego roku doświadczyła poważnego stresu, który jej zdaniem, wiązał się z 

koniecznością włożenia dużego wysiłku w powrót do stanu równowagi lub też doświadczyła 
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w ciągu ostatnich pięciu lat poważnego kryzysu psychicznego
15

 lub traumy, co wiązało się z 

podobnym wysiłkiem. Odpowiedzi udzielane były na skali dyferencjału semantycznego, 

gdzie badani proszeni byli o zaznaczenie odpowiednio na skali 0%-100%: (1) siłę stresu, (2) 

wielkość wysiłku koniecznego do poradzenia sobie z tym wydarzeniem i powrót do stanu 

równowagi, (3) głębokość kryzysu lub traumy (jak silne było to doświadczenie) oraz 

podobnie, jak w pierwszym przypadku (4) wielkość wysiłku koniecznego do poradzenia sobie 

z tym wydarzeniem i powrót do stanu równowagi. W tabeli 1 przedstawiono kryterium 

przydziału do grup, w której spodziewano się zaistnienia przesłanek dla wzrostu 

potraumatycznego. Dodatkowo przy każdym z tych dwóch aspektów zapytano o to, czy była 

choć jedna osoba, której można było o tym opowiedzieć.  

Tabela 1 

Kryterium doboru do grupy oznaczonej jako „wyzwania dla wzrostu” 

 LUB 

I 
Siła stresu większa niż 50% Poważny kryzys, trauma (>50%) 

Konieczny wysiłek większy niż 50% Konieczny wysiłek większy niż 50% 

 

 W efekcie przydziału poszczególnych osób do dwóch grup badawczych na podstawie 

kryterium z tabeli 1, wyodrębniono w badaniu dwie grupy, które można określić odpowiednio 

jako (1) grupa, w której był brak istotnych doświadczeń stresowych i kryzysowych oraz (2) 

grupa, w której zaistniały przesłanki (wyzwania) dla wzrostu potraumatycznego. 

 Wybór kryterium różnicującego badanych opiera się na definicji stresu według 

Lazarusa, która stanowi jedną z jego propozycji sformułowaną dość niejasno w artykule z 

1990 r.  Próbując zatem usystematyzować ujęcie Lazarusa, można powiedzieć, że zgodnie z tą 

definicją, stanowi ona kompromis, w którym oceniane związki osoba-środowisko są 

syntetycznie wyrażone w postaci wskaźnika, który uważa się za główny efekt procesu 

doświadczania stresu (Lazarus, 1990, s. 6), ponieważ „by podjąć się szeregu jakichkolwiek 

adaptacyjnych wyzwań, stopień i charakter ocenianego stresu jest gromadzony w określonym 

czasie lub w miarę wyzwań” (Lazarus, 1990, s. 6). Lazarus uważa, że „tam, gdzie jest stres, 

tam nieodłącznie jest proces radzenia sobie jako element tego adaptacyjnego wyzwania, 

niezależnie od tego, czy proces ten jest skuteczny czy też nie” (Lazarus, 1990, s. 11). Można 

zatem powiedzieć, że jeżeli jednostka gromadzi w pamięci oceny tych trudnych doświadczeń, 

                                                           
15

 Badani mieli w nawiasie podpowiedź w formie „lęk, depresja”. 
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to cel ich jest przystosowawczy, ponieważ adekwatnie do tego następuje ocena wysiłku 

związanego procesem radzenia sobie, przez co skala oczekiwanego wysiłku stanowi 

odpowiedź na to, jak duży był stres. 

Tabela 2 

Wskaźniki zmiennej zależnej 

Zmienne 

najwyższego 

poziomu 

Mądrość Moralność Koncentracja 

Wskaźniki 

średniego 

poziomu 

 

 Elastyczność 

 Konstruktywność (S. 

Epstein) 

 Wszechstronność
16

 (S. 

Epstein) 

 Pobudliwość jako 

potencjał rozwojowy 

(Dąbrowski) 

 Zdolność do 

różnicowania bodźców 

jako efekt 

pobudliwości lub 

innych charakterystyk 

umysłu tj. jego 

rozdzielczość, 

inteligencja płynna, 

dostępność dużej palety 

schematów i wiedzy 

(inteligencja 

skrystalizowana), 

refleksyjność (E. 

Langer) 

 

Stopień zsocjalizowania 

(stopień 

zinternalizowania norm 

i wartości (wyższe fazy 

konformizmu) 

 Poziom syntonii z 

otoczeniem (Kępiński) 

 Zdolność do 

podejmowania 

skomplikowanych 

decyzji w kontekście 

społecznym, które nie 

wywołują konfliktów 

 Zdolność do pełnienia 

skomplikowanych ról 

społecznych 

 Dojrzałość 

 Nawyki dotyczące 

postępowania wobec 

innych osób 

 

 

 Zdolność lub 

umiejętność odraczanie 

gratyfikacji 

 Zdolność lub 

umiejętność 

samouspokajania 

 Samokontrola (ŚN 

5/2012, Baumeister) 

 Samokontrola w 

rozumieniu II fazy 

metabolizmu 

energetyczno-

informacyjnego (A. 

Kępiński) 

 Zdolność do 

dokonywania wysiłku 

integracyjnego (A. 

Kępiński) 

 Kontrola emocji, 

opanowanie, spokój 

 Uważność 

 Koncentracja uwagi 

Wskaźniki 

niższego 

poziomu 

 LMS poszukiwanie, 

twórczość, giętkość 

 PTGI percepcja 

siebie, docenianie 

życia 

 PTGI relacje z innymi, 

wzrost duchowy 

 STAI – niskie wyniki 

lęku jako cechy 

 LMS zaangażowanie 

                                                           
16

 Ogólnie może być rozumiana jako równowaga, zaawansowanie i elastyczność w stosowaniu racjonalnego i 

doświadczeniowego stylu myślenia. 
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W wyodrębnionych przy pomocy zmiennej różnicującej grupach dokonywano agregacji 

indywidualnych pomiarów zmiennych zależnych, a następnie porównywano średnie wartości 

tych zmiennych pomiędzy grupami. 

 W badaniu dokonywano pomiaru zasadniczo trzech zmiennych zależnych, które 

można zakategoryzować do ogólnych wiązek czy tendencji, które określono jako mądrość, 

moralność i koncentracja. 

 Do wyprowadzenia konkretnych wskaźników posłużyła analiza teoretyczna, w której, 

wychodząc od zmiennych najwyższego poziomu, a więc mądrości, moralności i koncentracji, 

sporządzono listę wskaźników średniego poziomu, na podstawie szerokich badań 

literaturowych i posiadanej przez autora wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Te z kolei 

wskaźniki można było odpowiednio zoperacjonalizować wykorzystując do pomiaru 

zmiennych zależnych konkretne narzędzia psychologiczne. Schemat doboru wskaźników do 

zmiennych przedstawiony został w tabeli 2. 

 

Materiały badawcze 

W badaniu posłużono się narzędziem złożonym z elementów takich jak: 

1. Świadoma zgoda na udział w badaniu (załącznik 1). 

2. Arkusz samoopisu dotyczącego doświadczeń stresowych, kryzysowych i 

traumatycznych (załącznik 2). 

3. Kwestionariusz STAI. 

4. Kwestionariusz PTGI. 

5. Kwestionariusz LMS (załącznik 3). 

Do pomiaru zmiennych zależnych wykorzystano dwa znane kwestionariusze psychologiczne, 

z których jeden – STAI jest wraz z podręcznikiem sprzedawany przez Pracownię Testów 

Psychologicznych PTP Sp. z o.o. Drugie narzędzie – kwestionariusz PTGI opublikowany 

został wraz z kluczem i normami w periodyku Psychiatria. Trzeci kwestionariusz jest 

adaptacją kwestionariusza refleksyjności LMS autorstwa E. Langer, który został 

przetłumaczony i zaadaptowany przez dr Mateusza Zatorskiego i był elementem jego pracy 

doktorskiej w SWPS, a więc jest jedynym narzędziem wykorzystanym w niniejszej pracy, 

które nie było publikowane. 
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Kwestionariusz STAI, a więc inwentarz stanu i cechy lęku został zaadaptowany przez 

Kazimierza Wrzesińskiego, Tytusa Sosnowskiego i Dianę Matusik (Wrzesniński i wsp., 

2002). Jest narzędziem przeznaczonym dla młodzieży i osób dorosłych wykorzystywanym w 

celu pomiaru lęku jako stanu chwilowego i lęku jako trwałej cechy opartym na koncepcji 

teoretycznej Spielbergera i wsp. z 1970 r. W badaniu wyniki przeliczano na steny na 

podstawie norm dla grupy wiekowej 21-40 lat, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Narzędzie 

wykorzystano do określenia przede wszystkim lęku jako cechy, w celu zbadania jakości 

kontroli emocji w związku z porównaniami międzygrupowymi w wymiarze koncentracji. 

Kwestionariusz PTGI to narzędzie mające na celu pomiar zjawiska wzrostu lub inaczej 

rozwoju potraumatycznego. Narzędzie to zostało zaadaptowane do warunków polskich przez 

Ninę Ogińską-Bulik i Zygfryda Juszczyńskiego (Ogińska-Bulik, Juszczyński, 2002). 

Kwestionariusz jest oparty na koncepcji teoretycznej R. G. Tedeschi’ego i L. G. Calhouna. 

Wyniki surowe przeliczane były na steny według tabeli zawartej w artykule. W badaniu 

wykorzystano również podskale odpowiadające wymiarom takim jak (1) zmiany w percepcji 

siebie, (2) zmiany w relacjach z innymi, (3) większe docenianie życia i (4) zmiany duchowe. 

Do porównań wykorzystywano wyniki z tych skal przeliczone na średnie – tak, by można 

było porównywać wyniki pomiędzy czynnikami tak, jakby były wynikami na skali, na której 

udzielano odpowiedzi na poszczególne pytania, a więc 0-5. Podskale (1) i (3) wykorzystano 

do pomiaru zmiennej mądrości, natomiast podskale (2) i (4) do pomiaru zmiennej moralności. 

Ostatni kwestionariusz – LMS jest narzędziem badającym refleksyjność według 

koncepcji Ellen Langer przetłumaczonym i zaadaptowanym przez dr Mateusza Zatorskiego. 

Na 21 pytań dotyczących czterech różnych wymiarów należy odpowiedzieć wybierając 

warianty odpowiedzi 1-7, gdzie 1 to zdecydowanie się nie zgadzam, a 7 to zdecydowanie się 

zgadzam. 8 odpowiedzi wymaga rekodowania. Czterem wymiarom odpowiadają skale 

określane odpowiednio jako (1) poszukiwanie, (2) zaangażowanie, (3) twórczość i (4) 

giętkość. Kwestionariusz nie ma jeszcze dobrze określonych norm dla warunków polskich. 

Skale (1), (3) i (4) wykorzystano do pomiaru zmiennej mądrość, a skalę (2) – zaangażowanie 

do pomiaru jednego z aspektów wymiaru koncentracji, który ma bardziej motywacyjny i 

poznawczy wymiar w porównaniu z aspektem kontroli emocji mierzonym przy pomocy 

kwestionariusza STAI.  
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Procedura badawcza 

Eksperymentator prosił potencjalne osoby badane o możliwość wzięcia udziału w badaniu. Te 

osoby, które wyraziły wstępną zgodę, dostawały do wypełnienia narzędzie, na które składały 

się elementy takie jak „świadoma zgoda na udział w badaniu”, arkusz samoopisu dotyczący 

doświadczeń stresowych, kryzysowych i traumatycznych oraz kwestionariusze STAI, PTGI i 

LMS. Osoby, które zapoznały się z treścią „świadomiej zgody na udział w badaniu” i 

zgodziły się na udział składając swój podpis, przystępowały do badania polegającego na 

wypełnianiu arkusza samoopisu i trzech kwestionariuszy. Badanie było przeprowadzane 

częściowo indywidualnie, a częściowo na grupie osób.  W przypadku wszystkich osób, które 

proszono o wzięciu udziału w badaniu, nie była stosowana żadna presja. Na tyle, na ile to 

było możliwe, zachowywana była atmosfera nieuwagi i anonimowości, a osoby badane były 

poinformowane, że mogą na każdym etapie odmówić wzięcia udziału w badaniu i w takich 

przypadkach, które kilkakrotnie się zdarzyły, odmowa taka była przyjmowana z akceptacją i 

zrozumieniem tak, by osoba nie doświadczała dyskomfortu z powodu np. spostrzeganej przez 

siebie niekonsekwencji itd. Po każdym badaniu powtórzono to, co było zawarte w treści 

„świadomiej zgody na udział w badaniu”, a dodatkowo wszystkie zainteresowane osoby, 

które miały różne pytania związane z badaniem, a więc m.in. jego celem i przebiegiem, 

uzyskiwały odpowiedzi na te pytania. 

 

Wyniki 

W badaniu wzięło udział 45 osób – 19 kobiet i 25 mężczyzn. Pod względem płci osób 

badanych grupy były równoliczne (  (      )       ; ni.). Biorąc pod uwagę zmienną 

grupującą związaną z przesłankami wzrostu, można powiedzieć, że również grupy były 

równoliczne (  (      )       ; ni.), a płeć nie stanowiła zmiennej zakłócającej w tym 

sensie, że poszczególnych warunkach znalazła się odpowiednia liczba kobiet i mężczyzn, by 

uznać w taki sposób wyodrębnione grupy za zrównoważone pod względem płci, chociaż 

proporcja mężczyzn w poszczególnych grupach była dokładnie na granicznym poziomie     

(tabela 3). 

 

 

 

 



34 
 

Tabela 3 

Liczebności ze względu na płeć i zmienną grupującą 

 Główna zmienna grupująca związana z 

przesłankami wzrostu 

Ogółem 

Brak istotnych 

doświadczeń 

stresowych i 

kryzysowych 

Wyzwania dla 

wzrostu 

Płeć 
Kobieta 9 10 19 

Mężczyzna 15 10 25 

Ogółem 24 20 44 
 

Chociaż na etapie projektowania badania uwzględniono obok podstawowego czynnika 

różnicującego (tabela 1) dodatkową zmienną, jaką był fakt, czy osoba badana mogła podzielić 

się trudnym doświadczeniem przynajmniej z jedną osobą, jednak okazało się, że tylko w 

jednym przypadku zaistnienia czynnika wyzwań dla wzrostu osoba badana nie miała takiej 

możliwości. 

Główna zmienna różnicująca podana w tabeli 1 podzieliła osoby badane na grupy o 

liczebnościach 20 (zaistnienie przesłanek dla wzrostu) oraz 25 (brak istotnych doświadczeń 

stresowych i kryzysowych stanowiących przesłanki dla wzrostu (rozwoju) potraumatycznego. 

Biorąc pod uwagę występujące braki danych, wynikające z nieudzielenia przez osoby 

badane odpowiedzi na pytania w niektórych kwestionariuszach dla poszczególnych 

zmiennych zależnych, różne były ostateczne liczebności grup porównywanych pod względem 

czynnika wyzwań dla wzrostu. 

Analiza wyników podzielona była na trzy etapy, gdzie na początku testowano 

założenia równoliczności grup i ich zgodności z rozkładem normalnym, następnie 

porównywano kontrolnie podstawowe charakterystyki osób na podstawie standardowych 

narzędzi tj. STAI, PTGI i LMS, a w trzecim etapie nastąpiło porównanie przy pomocy 

zdekomponowanych miar ogólnych PTGI i LMS odpowiadających podskalom 

wspomnianych testów, ponieważ, zgodnie z hipotezami zakładano wystąpienie tendencji, 

które w inny sposób agregują wybrane skale kwestionariuszy PTGI i LMS. Na etapie drugim i 

trzecim testowano homogeniczność wariancji przy pomocy testu Levene’a. 

Testując warunek równoliczności grup ważny z punktu widzenia zastosowania 

jednoczynnikowej analizy wariancji dla pomiarów poszczególnych zmiennych zależnych 

przeprowadzono trzy testy. Po pierwsze, w przypadku pomiaru lęku jako cechy (wymiar X2 
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kwestionariusza STAI) grupy okazały się równoliczne (  (      )       ; ni.). Po 

drugie, dla pomiarów wyników badania kwestionariuszem PTGI (wynik ogólny w stenach i 

uśrednione do zakresu      wyniki surowe na podskalach) również można było założyć 

równoliczność grup (  (      )       ; ni.). W ostatnim przypadku – pomiaru 

kwestionariuszem LMS (surowe wyniki ogólne i na podskalach)  – podobnie jak poprzednio – 

przyjęto, że grupy są równoliczne na podstawie wyniku testu Chi-kwadrat (  (      )  

     ; ni.). A zatem we wszystkich przypadkach pomiarów zmiennej zależnej można było 

uznać grupy za równoliczne. 

Podobnie jak w wypadku założenia równoliczności, we wszystkich 11 rodzajach 

pomiaru zmiennej zależnej, dla poszczególnych warunków czynnika różnicującego, rozkłady 

w poszczególnych grupach okazały się zgodne z rozkładem normalnym (tabela 4). 

Tabela 4 

Wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa dla prób niezależnych 

Zmienna zależna Wynik testu 

STAI - lęk jako cecha (steny)        ; ni. 

PTGI ogólny (steny)        ; ni. 

LMS (refleksyjność) ogólny (surowy, bez norm)        ; ni. 

Zmiany w percepcji siebie (uśrednione 0-5; wymiar PTGI; bez norm) 
       ; ni. 

 

Zmiany w relacjach z innymi (uśrednione 0-5; wymiar PTGI; bez norm) 
       ; ni. 

 

Większe docenianie życia (uśrednione 0-5; wymiar PTGI; bez norm) 
       ; ni. 

 

Zmiany duchowe (uśrednione 0-5; wymiar PTGI; bez norm) 
       ; ni. 

 

Poszukiwanie (wymiar refleksyjności; bez norm)        ; ni. 

 

Zaangażowanie (wymiar refleksyjności; bez norm) 

 

       ; ni. 

 

Twórczość (wymiar refleksyjności; bez norm)        ; ni. 

Giętkość (wymiar refleksyjności; bez norm)        ; ni. 
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Przed przystąpieniem do testowania postawionych w ramach niniejszej pracy hipotez, 

porównano wyniki testów STAI, PTGI i LMS pomiędzy grupami wyodrębnionymi na 

podstawie zmiennej grupującej z tabeli 1, by określić podstawowe przeciętne charakterystyki 

psychologiczne dla poszczególnych grup. 

W przypadku zmiennej zależnej lęku jako cechy badanej kwestionariuszem STAI 

dokonano porównań średnich wyników przeliczonych na steny przy pomocy testu t-Studenta 

oraz jednoczynnikowej analizy wariancji, testując jednocześnie w obydwu przypadkach 

założenie homogeniczności wariancji, które zostało spełnione ( (    )       ; ni.). W 

warunku braku istotnych doświadczeń stresowych i kryzysowych znalazły się 24 osoby, a 

średni wynik na skali lęku jako cechy w stenach (           ;                ) był 

niższy od średniego wyniku w warunku wyzwań dla wzrostu, gdzie zakwalifikowano 19 osób 

badanych (              ;                ). Porównania pomiędzy średnimi okazały 

się istotne statystycznie zarówno w przypadku analizy przy pomocy testu t-Studenta ( (  )  

      ;       ), jak i jednoczynnikowej analizy wariancji ( (    )       ;       ). 

Kolejną zmienną zależną ważną z punktu widzenia istniejących teorii jest ogólny 

wzrost potraumatyczny mierzony przy pomocy kwestionariusza PTGI. Podobnie jak w 

poprzednim przypadku, dokonano porównania średnich wyników wyrażonych w stenach przy 

pomocy testu t-Studenta oraz jednoczynnikowej analizy wariancji. W obydwu przypadkach 

porównań założenie o homogeniczności wariancji zostało spełnione ( (    )       ; ni.). 

W przypadku pomiaru tej zmiennej zależnej, w pierwszej grupie znalazły się 23 osoby, a w 

drugiej 19 osób. Chociaż podobnie jak w przypadku poprzedniej zmiennej zależnej w drugiej 

grupie (wyzwania dla wzrostu) uzyskano wyższą średnią (            ;               

versus              ;              ), to jednak różnice te nie były istotne zarówno w 

przypadku porównania testem t-Studenta ( (  )        ; ni.), jak i jednoczynnikową 

analizą wariancji ( (    )       ; ni.). 

Ostatnim narzędziem, przy pomocy którego porównywano grupy był kwestionariusz 

refleksyjności LMS. Zarówno w przypadku porównań średnich testem t-Studenta, jak i przy 

pomocy jednoczynnikowej analizy wariancji, założenie o homogeniczności wariancji zostało 

spełnione ( (    )       ; ni.). Do warunku braku przesłanek dla wzrostu 

zakwalifikowano 25 osób badanych, a do warunku, w którym zakładano zaistnienie wyzwań 

dla wzrostu 20 osób. Również w tym wypadku różnice między średnimi wynikami surowymi 

(             ;               versus               ;              ) okazały 
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się nieistotne statystycznie (porównanie testem t-Studenta –  (  )        ; ni. oraz 

porównanie przy pomocy ANOVA –  (    )       ; ni.). Warto jednak zauważyć, że 

kierunek różnic pomiędzy średnimi okazał się zgodny z przewidywaniami wynikającymi z 

rozważań teoretycznych. 

Tabela 5 

Wynik dla podskal testów PTGI i LMS 

Zmienna zależna 

Grupa braku 

przesłanek dla 

wzrostu – wynik 

Nowa 

wiązka i 

kierunek 

zależności 

Grupa wyzwań dla 

wzrostu – wynik 

Homogeniczność 

Wynik testu ANOVA 

Zmiany w percepcji 

siebie (uśrednione 0-

5; wymiar PTGI; bez 

norm) 

     

                

                 

M 

Niezgodny 

> 

     

                

                 

 (    )       ; ni. 

 (    )       ; ni. 

Zmiany w relacjach 

z innymi (uśrednione 

0-5; wymiar PTGI; 

bez norm) 

     

               

                

E 

Zgodny 

< 

     

               

                

 

 (    )       ; ni. 

 (    )       ; ni. 

Większe docenianie 

życia (uśrednione 0-

5; wymiar PTGI; bez 

norm) 

     

               

                

M 

Zgodny 

< 

     

               

                

 (    )       ; ni. 

 (    )       ; ni. 

Zmiany duchowe 
(uśrednione 0-5; 

wymiar PTGI; bez 

norm) 

     

                

                 

E 

Zgodny 

< 

     

                

                 

 (    )       ; ni. 

 (    )       ; ni. 

Poszukiwanie 
(wymiar 

refleksyjności; bez 

norm) 

     

                

                

M 

Zgodny 

< 

     

                

                

 (    )       ; ni. 

 (    )       ; ni. 

Zaangażowanie 
(wymiar 

refleksyjności; bez 

norm) 

     

                

                

K 

Niezgodny 

> 

     

                

                

 (    )       ; ni. 

 (    )       ; ni. 

Twórczość (wymiar 

refleksyjności; bez 

norm) 

     

                

                

M 

Zgodny 

< 

     

                

                

 (    )       ; ni. 

 (    )       ; ni. 

Giętkość (wymiar 

refleksyjności; bez 

norm) 

     

                

                

M 

Zgodny 

< 

     

                

                

 (    )       ; ni. 

 (    )       ; ni. 

 
Kolejnym krokiem analizy jest porównanie średnich wyników testów PTGI i LMS dla 

poszczególnych podskal w grupach wyodrębnionych z uwagi na możliwość (lub jej brak) 

zaistnienia przesłanek wzrostu potraumatycznego. Tendencje zaobserwowane w ramach 

poszczególnych wymiarów składają się na aspekty wzrostu zgodnie z regułą agregacji 

nowych wiązek zawartą w tabeli 2, gdzie postuluje się istnienie trzech wymiarów wzrostu 
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takich jak (1) mądrość (M), której odpowiadają nasilone tendencje w 2 wymiarach PTGI 

(percepcji siebie i doceniania życia) oraz 3 wymiarach LMS (poszukiwania, twórczości i 

giętkości), (2) moralność (E), której odpowiadają względnie silne tendencje w ramach 2 

wymiarów PTGI (relacji z innymi i wzrostu duchowego) oraz (3) koncentracja (K), na którą 

powinny składać się względnie niskie wyniki na skali lęku jako cechy w kwestionariuszu 

STAI oraz relatywnie wysokie wyniki na skali zaangażowania w kwestionariuszu LMS. W 

tabeli 5 przedstawiono otrzymane wyniki dla podskal testów PTGI i LMS. 

Tabela 6 

Weryfikacja hipotez  

 

Nowe wiązki 

cech 

Operacjonalizacje 

Potwierdzone 
Niepotwierdzone 

(zgodny kierunek) 

Niepotwierdzone 

(kierunek niezgodny) 

Mądrość (M)  

1. Większe docenianie 

życia (PTGI) 

2. Poszukiwanie (LMS) 

3. Twórczość (LMS) 

4. Giętkość (LMS) 

1. Zmiany w 

percepcji siebie 

(PTGI) 

 

Moralność (E)  

1. Zmiany w relacjach z 

innymi (PTGI) 

2. Zmiany duchowe 

(PTGI) 

 

Koncentracja (K)   

1. Lęk jako cecha 

(STAI) 

2. Zaangażowanie 

(LMS) 

 
 We wszystkich ośmiu przypadkach porównań zaprezentowanych w tabeli 5, spełnione 

było założenie o homogeniczności wariancji, lecz zarazem żadne różnice średnich nie okazały 

się istotne, a co więcej, w przypadku zmiennych zależnych odpowiadających wymiarom 

percepcji siebie z kwestionariusza PTGI oraz zaangażowania z narzędzia badającego 

refleksyjność (LMS) zależności okazały się być przeciwne względem zakładanych w 

hipotezach, biorąc pod uwagę operacjonalizacje postulowanych w tych hipotezach 

zmiennych, które zaprezentowane zostały w tabeli 2. Oprócz podskal PTGI oraz LMS do 

wiązek nowych cech należała również zmienna lęku jako cechy (STAI). W tym przypadku 

hipoteza również nie potwierdziła się, a kierunek zależności był przeciwny do postulowanego. 

Tabela 6 zawiera syntetyczne podsumowanie weryfikacji hipotez. 

Podsumowując, można powiedzieć, że chociaż żadna z hipotez nie potwierdziła się, to 

wiele średnich odpowiadających poszczególnym zmiennym na poziomie operacjonalizacji 
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nowych wiązek cech różniło się pomiędzy grupami w sposób zgodny z hipotezą. Najlepszym 

tego przykładem jest nowa zmienna – moralność, w której wszystkie zależności, choć 

nieistotne, miały właściwym kierunek. Na drugim miejscu jest zmienna mądrość, w 

przypadku której tylko aspekt zmiany w percepcji siebie nie był zróżnicowany pomiędzy 

grupami (zależność wyszła przeciwna, a z uwagi na bardzo małą różnicę średnich i brak 

istotności można powiedzieć o braku różnicowania). W przypadku koncentracji zależność 

wyszła przeciwna, choć nieistotna. Ciekawym zjawiskiem w tym przypadku było to, że dwa 

aspekty zakładanej koncentracji, a więc kwestia samokontroli oraz koncentracji uwagi w 

postaci zaangażowania poznawczego charakteryzował podobny kierunek różnic pomiędzy 

średnimi, co wskazuje na pewną zbieżność, choć przeciwną zależność na poziomie wiązki w 

stosunku do postulowanej.  

 

Dyskusja wyników 

Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki oraz efekty weryfikacji hipotez, można powiedzieć, że 

w pracy nie udało się w sposób istotny potwierdzić żadnej z postulowanych tendencji 

agregowanej według nowego kryterium. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że wynik 

ogólny badań kwestionariuszem PTGI nie okazał się istotny, przez co można powiedzieć, że 

grupa potraktowana na podstawie kryterium z tabeli 1 jako grupa „eksperymentalna” nie 

różniła się pod względem nasycenia poszukiwanymi cechami i tendencjami od grupy 

potraktowanej jako „kontrolna”. Być może spowodowane to było tym, że osoby, które 

wykazały większy stopień „traumatyzacji” nie były jeszcze na etapie radzenia sobie z 

doświadczeniem lub poradzenia sobie. Za takim wyjaśnieniem przemawia fakt, że w grupie 

wyzwań dla wzrostu istotnie wyższy okazał się poziom lęku jako cechy niż w grupie, w której 

nie zaistniały przesłanki dla wzrostu (lęk jako stan nie okazał się istotną zmienną różnicującą, 

chociaż poziom „chwilowego”, sytuacyjnego lęku był wyższy w drugiej grupie). Podniesiony 

poziom chronicznego lęku jest zatem najprawdopodobniej świadectwem bycia pod wpływem 

stresu, w stosunku do którego nie podjęto jeszcze skutecznych działań zaradczych i 

adaptacyjnych. Można zakładać, że skuteczne radzenie sobie, zwiększa poczucie kontroli u 

jednostek, przez co obniża lęk, zaś sam proces radzenia sobie wymaga poznawczego 

zaangażowania i koncentracji. Brak podjęcia wyzwania wyjścia z kryzysu psychicznego lub 

traumy lub poradzenia sobie ze skutkami silnego stresu – niezależnie od powziętej strategii, 

być może skutkuje, z kolei, wyższym poziomem lęku i niższym zaangażowaniem, ze względu 
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na subiektywne zanurzenie w doświadczaniu dotkliwych skutków trudnych wydarzeń i 

doświadczeń, przy jednoczesnym braku podejmowania odpowiednich działań zaradczych. 

Można jednak mówić o istnieniu dającej się zauważyć tendencji ma poziomie 

szerszego zestawu zmiennych niż postulowane w ramach koncepcji PTG, którą można 

sprowadzić do dającego się zauważyć procesu zachodzącego w obrębie wiązek cech, które 

można określić jako mądrość i moralność, dla których zasadniczo kierunek zależności okazał 

się zgodny, choć nieistotny statystycznie. 

W przypadku wiązki cech zagregowanej pod nazwą koncentracja, być może dużą rolę 

odgrywały zmienne zakłócające związane z trudnym do określenia średnim stadium 

poradzenia sobie w porównywanych grupach, gdzie możliwości mogą oscylować między 

jeszcze dopiero byciem postawionym w obliczu konieczności radzenia sobie z trudnym 

doświadczeniem, byciem na różnych, choć nadal względnie wczesnych, etapach związanego z 

nim procesu, a poradzeniem sobie z tym doświadczeniem – w części (w różnym stopniu) lub 

w całości (lub w dostatecznie dużym stopniu). Stan procesu radzenia sobie lub efekt 

poradzenia sobie z traumą nie był kontrolowany. Można zakładać, że, o ile zmienne mądrość i 

moralność mogą zacząć się ujawniać na wcześniejszych etapach radzenia sobie z traumą, ze 

względu na konieczność rekonstrukcji kategorii umysłowych, przekonań itd., o tyle zmienna 

koncentracja może ujawniać się później wraz z uzyskiwaniem coraz większej kontroli nad 

sytuacją dzięki ujawnianiu się dwóch innych zmiennych – mądrości i moralności. 

 Zupełny brak zróżnicowania na wymiarze percepcji siebie może wskazywać na to, że 

w badanej próbie nie było dostatecznie dużej liczby osób, które przeszły na tyle poważne 

kryzysy psychiczne i traumy, by musiały – skądinąd już w toku dorosłego życia, w których 

obraz siebie jest stosunkowo stabilny, dokonywać zmian w sposobie widzenia i rozumienia 

siebie, co może stanowić przesłankę braku istotnych różnic pomiędzy grupami w przypadku 

pozostałych zmiennych zależnych. Innym czynnikiem może być zbyt mała próba badawcza. 

Biorąc pod uwagę charakter eksploracyjny i przyczynkarski pracy oraz nacisk na 

bardziej filozoficzną, fenomenologiczną, symboliczną, logiczną, językową i kulturową stronę 

zjawiska wzrostu potraumatycznego, można powiedzieć, że dało się zaobserwować niektóre 

tendencje ilościowe, mimo iż nie dało się z sukcesem przeprowadzić wnioskowania 

statystycznego zmierzającego do potwierdzenia zakładanych zależności. 

Przeprowadzając w przyszłości podobne badanie, warto byłoby uwzględnić jeszcze 

jeden wieloaspektowy czynnik różnicujący badanych, który mierzyłby stopień poradzenia 

sobie z trudnym doświadczeniem. Wówczas możliwe byłoby przeprowadzenie 

wieloczynnikowej analizy wariancji uwzględniającej zarówno czynnik wyzwań dla wzrostu, 
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jak i stopień poradzenia sobie (można byłoby wprowadzić np. 3 grupy – radzenie sobie, 

częściowe poradzenie sobie i całkowite poradzenie sobie). 

W dalszych analizach warto byłoby, wykorzystując wnioski z niniejszej pracy, 

przygotować oddzielny kwestionariusz dostosowany do warunków kulturowych, poprzedzony 

licznymi badaniami opinii ekspertów i sędziów kompetentnych oraz badaniami pilotażowymi 

z uwzględnieniem dużego zbioru itemów. Można zakładać, że duża wstępna lista pytań 

utrzymana w duchu zakładanych wiązek czynników i przeprowadzona w następstwie 

większego badania takim kwestionariuszem analiza czynnikowa, mogłaby z innego 

metodologicznego punktu widzenia naświetlić badane zagadnienie i zweryfikować istnienie 

postulowanych wymiarów wzrostu potraumatycznego. 

Można przypuszczać, że proces wzrostu potraumatycznego wiąże się jednak ze 

zmianami w spostrzeganiu Ja, gdzie być może zachodzi transformacja Ja-niezależnego w 

bardziej współzależne, przez co ważne byłoby uwzględnienie jeszcze bardziej drobiazgowo 

ujętego w ramach założeń teoretycznych otoczenia społecznego oraz możliwych interakcji 

jednostki z tym otoczeniem, gdzie kwestia zmian w spostrzeganiu siebie, kształtowaniu 

własnego wizerunku, posiadanych postawach oraz konkretnych zachowaniach społecznych, 

powinna być bardziej precyzyjnie wyartykułowana. Być może pytania z kwestionariusza 

PTGI dotyczące zmian w zakresie percepcji siebie powinny być inaczej sformułowane lub 

powinno być ich więcej, by odzwierciedlały większą liczbę możliwych doświadczeń i 

kategorii, którymi osoby badane w kulturze polskiej się posługują. 

Dobrym pomysłem byłoby również przeprowadzenie badania w zespole 

interdyscyplinarnym złożonym z kulturoznawców, socjologów, filozofów, etyków i 

psychologów międzykulturowych, by społeczny kontekst zachowań jednostki radzącej sobie z 

traumą mógł być bardziej precyzyjnie i wieloaspektowo wyartykułowany, zachowując 

zarazem to, co z punktu widzenia jednostki i jej otoczenia społecznego stanowi kulturowe 

ramy dla myślenia, zachowań i interakcji, wyznaczające możliwości, jakimi jednostka 

potencjalnie dysponuje oraz ograniczenia, jakim podlega. 
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Załącznik nr 1 

ŚWIADOMA ZGODA OSOBY BADANEJ NA UDZIAŁ W BADANIU 

 

Ja niżej podpisany/a  oświadczam, że poproszono mnie o udział w badaniu empirycznym dotyczącym wzrostu 

potraumatycznego. 

Celem badania jest ustalenie związku pomiędzy kilkoma zmiennymi psychologicznymi w zależności od tego, 

czy dana osoba doświadczała większego lub mniejszego stresu związanego z ważnym wydarzeniem życiowym 

w ciągu ostatnich kilku lat. Jeżeli wyrazisz zgodę, zostaniesz poproszony o wypełnienie kilku kwestionariuszy 

psychologicznych, a czas potrzebny na ich wypełnienie nie powinien przekroczyć 10-15 minut. 

Badanie ma charakter anonimowy i ma na celu ustalenie prawidłowości na poziomie większej zbiorowości i 

informacje zebrane od poszczególnych osób stają się elementem analizy statystycznej całej grupy badanych 

osób, przez co nie są na żadnym etapie analizowane indywidualnie i od razu po zebraniu trafiają jedynie w 

postaci liczb do bazy danych, gdzie są następnie agregowane. Badanie nie ma na celu wywołania jakiegokolwiek 

wpływu na osobę badaną. Jedynie przypominanie sobie stresujących wydarzeń i zastanawianie się nad 

odpowiedziami na pytania mogą stanowić przejściowy dyskomfort zależny od indywidualnych doświadczeń, 

cech oraz stanu osoby badanej.  Trudno jednak wskazać w procedurze badania jakikolwiek czynnik, który w 

zamierzeniu mógłby trwale wpłynąć na stan psychiczny osoby badanej. Korzyścią, jaką daje badanie jest 

natomiast możliwość uporządkowanej refleksji na temat własnych doświadczeń i stanów. 

Badanie jest realizowane do celów mojej pracy magisterskiej. Jestem studentem V roku społecznej psychologii 

klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczestnicząc w tym badaniu wnosisz swój 

osobisty wkład w naukowe rozpoznanie ważnych zależności psychologicznych, które mogą wpłynąć na jakość 

udzielanej pomocy psychologicznej. 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am informację dla osoby badanej, ze zwróceniem uwagi na cel, 

procedurę i spodziewane korzyści z uczestnictwa w tym badaniu. 

Z własnej i nieprzymuszonej woli zgadzam się uczestniczyć w tym badaniu i wiem, że w każdej chwili mogę się 

wycofać z powodów, których nie muszę podawać i bez narażenia się na jakiekolwiek konsekwencje. 

Prowadzący badanie zapewnił mnie o zachowaniu mojej anonimowości i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych dotyczących mnie, a związanych z tym badaniem. 

Niniejszy dokument będzie oddzielnie przechowywany. 

 

 

Nazwisko i imię osoby badanej:……………………………………………................ 

Podpis badanego i data podpisu:………………………………………….................. 

Nazwisko i imię osoby prowadzącej badanie:  ………………………………………... 

Podpis badającego i data podpisu:……………………………………………............... 
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Załącznik nr 2 

Czy w okresie ostaniego roku doświadczyłeś/aś co najmniej jednego silnie stresującego 

doświadczenia? 

 

TAK NIE 

 

Jeżeli tak, to zaznacz na poniżej skali, jak silny był to stres: 

 

 

0%    25%    50%    75%    100% 

 

Jak wielkiego, Twoim zdaniem, wysiłku wymagało/wymaga* od ciebie poradzenie sobie 

z tym wydarzeniem i powrót do stanu równowagi? 

 

 

0%    25%    50%    75%    100% 

 

 

Czy była choć jedna osoba, której mogłeś/aś o tym opowiedzieć? 

 

TAK NIE 

 

 

Czy w okresie ostatnich pięciu lat doświadczyłeś/aś poważnego kryzysu psychicznego (lęk, 

depresja) lub traumy? 

 

TAK NIE 

 

Jeżeli tak, to zaznacz na poniżej skali, jak silne to było doświadczenie: 

 

 

0%    25%    50%    75%    100% 

 

Jak wielkiego, Twoim zdaniem, wysiłku wymagało/wymaga* od ciebie poradzenie sobie 

z tym wydarzeniem i powrót do stanu równowagi? 

 

 

0%    25%    50%    75%    100% 

 

Czy była choć jedna osoba, której mogłeś/aś o tym opowiedzieć? 

 

TAK NIE 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

 

Tłumaczenie i adaptacja dr Mateusz Zatorski.                Kontakt : mateusz.zatorski@swps.edu.pl 


