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Autodestruktywna tożsamość  
a kryzys emocjonalny 

Problematyka tożsamości to coraz bardziej popularny ostatnimi czasy przedmiot roz-
ważań i badań psychologów. Dążenie do ochrony, podtrzymania, potwierdzania osią-
gniętego w toku rozwoju indywidualnego poczucia tożsamości stanowi podstawę regu-
lacji funkcjonowania człowieka, jego więzi z otoczeniem oraz zaangażowania na rzecz 
obszarów własnej aktywności. Perspektywa badań nad tożsamością zakłada holistycz-
ne ujmowanie człowieka, wraz z jego zdolnością do przemian i aktywnością na rzecz 
samorozwoju i samorealizacji. Prawidłowe funkcjonowanie tożsamości, zdrowie i 
dobre przystosowanie zapewnia jej zakotwiczenie w procesach ciała, spójne powiąza-
nie samopoznania i samoświadomości z doświadczeniem ciała oraz integracja i zrów-
noważenie wszystkich aspektów Ja. 

Napięcie emocjonalno-motywacyjne związane z niedojrzałością i niestabilnością 
tożsamości, trudności z wyodrębnieniem własnej osoby, zaburzenie poczucia ciągłości, 
jak i niedostatek samoakceptacji, a także integracji prowadzą do rozlicznych form pa-
tologii indywidualnej oraz społecznej. W wypadku tzw. dyfuzji tożsamości – całkowi-
tej utraty spójności Ja – może dojść nawet do utraty poczucia istnienia (Erikson, 1968). 
Szczególnie negatywną rolę pełnią tendencje autodestruktywne, ze względu na obec-
ność mniej lub bardziej świadomego dążenia do samoniszczenia. Ukształtowanie się 
autodestruktywnych właściwości Ja i poczucia tożsamości utrudnia funkcjonowanie 
i przystosowanie – problemy te ujawniają się w sytuacjach silnego stresu, prowadząc 
do kryzysów emocjonalnych.  

Rozważania artykułu zmierzają do ustalenia, jaką rolę odgrywa tzw. autodestruk-
tywna tożsamość wobec wydarzeń krytycznych i zmagania się z kryzysem emocjonal-
nym? W jakiej mierze tendencje autodestruktywne przyczyniają się do rozwoju kryzy-
su, utrudniają jego przełamanie, określają niekonstruktywne rozwiązania kryzysu prze-
kreślając możliwości dalszego indywidualnego rozwoju? 

Odpowiedzi na postawione pytania mają również znaczenie praktyczne – interwen-
cja kryzysowa jako działanie pomocne na rzecz rozwiązania kryzysu musi uwzględniać 
obecność ewentualnych tendencji autodestruktywnych oraz ich dynamikę. Dla efek-
tywności oddziaływań w kryzysie ma bowiem znaczenie określenie udziału czynników 
indywidualnych, obok sytuacyjno-społecznych rozstrzygających o rozwojowych, 
względnie destruktywnych konsekwencjach doświadczenia kryzysowego.  
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1. Tożsamość i poczucie tożsamości 

W psychologicznej literaturze przedmiotu zasadniczo można wyróżnić dwa odmienne 
podejścia do tożsamości: fenomenologiczne oraz poznawcze. Podejście fenomenolo-
giczne – historycznie wcześniejsze, ujmujące tożsamość w procesie rozwoju osobni-
czego, odwołuje się do całościowych, fundamentalnych poczuć podmiotu – ciągłości, 
spójności, niepowtarzalności i odrębności własnej osoby jako podstawy tożsamości 
(James, 1890; Erikson, 1968; Sokolik, 1988; Węgrzecki, 1996; Gałdowa, 2000). 

Podejście poznawcze ujmuje tożsamość jako system samowiedzy jednostki czy 
substrukturę struktury ja. Tożsamość, poczucie tożsamości stanowi obok poczucia 
własnej wartości oraz poczucia kontroli składową struktury ja. (Ziller, 1964; Green-
wald, Pratkanis, 1984; Jarymowicz, 1984, 1988). W podejściu poznawczym tożsamość 
osobista, własna to subsystem samowiedzy jednostki, zbiór wyróżnionych (central-
nych, ważnych, specyficznych), dystynktywnych – odróżniających ją od innych, sche-
matowych czy relewantnych cech Ja (Jarymowicz, 1984; Markus, 1977; Bikont, 1988). 
Wymieniane w piśmiennictwie określenia: cechy schematowe, wizje czy reprezentacje 
poznawcze zdają się sugerować syntetyczny i globalny, a także symboliczny charakter 
systemu tożsamości (Kaplan, 1996; Sherwood, 1970). 

Piśmiennictwo poświęcone problematyce tożsamości najczęściej przeciwstawia: 
ujmowanie samowiedzy w porządku opisowym (tożsamość) – porządkowi wartościu-
jącemu (samoocena globalna); perspektywę zewnętrzną (ujmowanie tożsamości przez 
obserwatora) – perspektywie wewnętrznej (indywidualne poczucie tożsamości) oraz 
tożsamość osobistą (indywidualną) – tożsamości społecznej (czy kolektywnej). 

Znacząca część badaczy opowiada się za perspektywą czysto wewnętrzną, posługu-
jąc się terminem poczucie tożsamości przyjmuje, że pojęcie tożsamości osobistej odno-
si się do subiektywnego, indywidualnego punktu widzenia jednostki (np. James, 1890; 
Brown, Turner, 1981; Jarymowicz, 1984; Sokolik, 1988). Poczucie tożsamości to po-
czucie własnego istnienia, posiadania własnego Ja w sensie psychologicznym, poczu-
cie, że jestem, że istnieję oraz świadomość, kim jestem. Jak to pisze Persaud (1988, s. 
196), „Sposób, w jaki określasz siebie jako jednostkę, to, co w tobie najistotniejsze, co 
konstytuuje twoją indywidualność, jak postrzegasz samego siebie w kategoriach osobi-
stej godności”.  

W piśmiennictwie wymienia się następujące elementy czy aspekty poczucia tożsa-
mości: poczucie odrębności od otoczenia, poczucie ciągłości własnego Ja, poczucie 
wewnętrznej spójności czy posiadania wewnętrznej treści. Istotą poczucia tożsamości 
jest świadomość własnej indywidualności i niepowtarzalności, a dążenie do ochrony, 
podtrzymania, potwierdzania indywidualnego poczucia tożsamości stanowi podstawo-
wy regulator zachowania człowieka.  

Obserwacje kliniczne zdają się potwierdzać podstawową regulacyjną rolę motywa-
cji potwierdzania i umacniania tożsamości, również w odniesieniu do zachowania za-
burzonego (por. Kubacka-Jasiecka, 2006a). Jednym ze znanych sposobów przełamania 
dyfuzji tożsamości – utraty poczucia spójności (integracji), ciągłości w czasie i odręb-
ności od innych, a w patologicznych przypadkach zaniku poczucia własnego istnienia 
jest przybieranie tzw. tożsamości negatywnej (Erikson, 1968). Stanowi ona wyraz 
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swoistego kompromisu między pragnieniem bycia kimś – posiadania określonych, 
choćby negatywnych właściwości, do których należą zachowania destruktywne, a lę-
kiem przed porażką w roli społecznie akceptowanej. 

Inną drogą potwierdzania poczucia tożsamości i pozycji społecznej pozostają roz-
maite bezpośrednie i natychmiastowe zachowania gratyfikujące, podejmowane pomi-
mo kosztów i zagrożeń zdrowotnych, zwane autodestruktywnymi.  

2. Autodestruktywność a właściwości Ja i tożsamości 

2.1. Pojęcie autodestruktywności 

Zachowanie autodestruktywne bywa definiowane jako podejmowane dobrowolnie, 
bezpośrednio lub pośrednio zagrażające zdrowiu i życiu człowieka; tendencje autoa-
gresywne kierują się przeciwko własnej osobie, zagrażając Ja samozniszczeniem (Hoff, 
1995; Suchańska, 1998). Do bezpośrednich form autodestrukcji należą zamachy samo-
bójcze oraz samookaleczenia, natomiast autodestruktywność pośrednia, nieintencjo-
nalna, obejmuje zachowania, które mimo braku świadomej intencji samozniszczenia, 
mogą potencjalnie prowadzić do negatywnych skutków fizycznych i/lub psychicznych 
dla podejmujących je jednostek. Tendencje autodestruktywne mogą się ujawniać w 
różnorodnych poczynaniach czy zachowaniach zagrażających zdrowiu, a nawet życiu. 
Spostrzegane korzyści danego zachowania – określone, bezpośrednie gratyfikacje i 
przyjemności – przesłaniają jego koszty i potencjalne zagrożenia, które bywają zazwy-
czaj pomijane, lekceważone lub bagatelizowane. 

Piśmiennictwo kliniczne zasadniczo interpretuje zachowania autoagresywne jako 
przystosowawcze – motywowane potrzebami pozytywnej autoprezentacji, zwiększania 
kontroli i mocy, a także ekspresji prawdziwego, autentycznego Ja, zmierzające do in-
tensyfikacji przeżyć tożsamościowych (por. Sokolik, 1988).  

Zachowania autodestruktywne różnią się poziomem świadomości intencji samouni-
cestwienia; w związku z tym wyróżnia się:  

– zachowania intencjonalne – charakteryzujące się świadomym autodestruktywnym 
zamiarem; towarzyszy im świadomość szkodliwości danej formy zachowania – są 
one podejmowane wyłącznie ze względu na jego potencjalne szkodliwe następ-
stwa; samoniszczenie pozostaje jawnym, bezpośrednim celem zachowania;  

– zachowania subintencjonalne i nieintencjonalne, którym brakuje świadomego 
zamiaru samounicestwienia; brakuje również pełnej oceny szkodliwości danego 
zachowania, a także poczucia zagrożenia – świadomości jego potencjalnych ne-
gatywnych, odległych konsekwencji.  

Zachowania autodestruktywne są podejmowane dla różnorodnych korzyści; graty-
fikujące bywa samo wykonywanie określonych czynności (uważanych przez otoczenie 
za autodestruktywne) lub ich bezpośrednie, natychmiastowe efekty. Ewentualne nieu-
niknione szkody i konsekwencje są akceptowane jako niezbędne koszty subiektywnie 
akceptowanego zachowania. Są realizowane nie ze względu na ich negatywne następ-
stwa, ale pomimo ich szkodliwości – potencjalnej lub realnej. Te indywidualne, pożą-
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dane, przynoszące różnorodne satysfakcje zachowania, powiązane z dążeniem umac-
niania poczucia tożsamości, najczęściej pociągają za sobą w dalszej perspektywie 
koszty zdrowotne lub inne zagrożenia dla Ja (Baumeister, 1970; Suchańska, 1998).  

Autodestruktywność pośrednia, chroniczna – transsytuacyjna, intencjonalna lub sub-
intencjonalna – manifestuje się poprzez zachowania zróżnicowane treściowo, których 
wspólną cechą jest ich potencjalnie zagrażający charakter. Często odróżnia się zazwy-
czaj współwystępujące z zachowaniami autoagresywnymi zachowania ryzykowne 
(Kanstenbaum, Briscoe, za: Suchańska, 1998). Te ostatnie charakteryzuje niepewność 
co do wyniku – niemożność przewidywania, czy staną się one nagrodą czy porażką 
– przyniosą sukces czy szkody, utratę zdrowia czy życia (Goszczyńska, 1997; Irwin, 
1993). Zasadniczo jednak uważane za zachowania ryzykowne: niekontrolowana ak-
tywność seksualna, uzależnienia czy brawurowa jazda samochodem to czynności ma-
jące charakter ekspansywny, nastawione na sukces, dające poczucie kontroli zagrożeń, 
podnoszące pewność siebie, ukierunkowane na zwalczanie lęku czy innych negatyw-
nych emocji, intensyfikację przeżyć tożsamościowych (Bell, Bell, 1993). Bywają one 
interpretowane jako przystosowawcze – motywowane potrzebami Ja, w tym dążeniem 
ożywienia i ekspresji Ja prawdziwego. 

W świetle rozważań psychologii osobowości, psychologii ego i psychologii spo-
łecznej autodestruktywność subintencjonalna stanowi uboczny skutek strategii adapta-
cyjno-obronnych. Celem zachowania autodestruktywnego jest umacnianie indywidual-
nej tożsamości, obrona i podnoszenie poczucia własnej wartości oraz nasilanie poczu-
cia kontroli i samokontroli. Tendencjom autodestruktywnym towarzyszy zawsze 
konflikt dążeń – pożądane, satysfakcjonujące Ja zachowania wiążą się ze skutkami 
zdrowotnymi – jeśli nie uszkodzeniem ciała to zagrożeniem ja cielesnego i egzystencji. 
Destrukcyjne tendencje, jak pisze Erich Fromm: „Tworzą paradoks i są wyrazem życia 
zwracającego się przeciwko sobie w wysiłku nadania sobie sensu (...). Zrozumienie ich 
nie oznacza ich usprawiedliwienia. Lecz dopóki nie uda nam się ich zrozumieć, nie 
znajdziemy sposobu na ich ograniczenie i nie rozpoznamy czynników, które powodują 
ich potęgowanie” (Fromm, 1999, s. 19). 

2.2. Koncepcja Ja i poczucie tożsamości osób autoagresywnych 

Jak przedstawia się zatem koncepcja własnej osoby i poczucie tożsamości jednostek 
autodestruktywnych? Jak doświadczają i przeżywają własne Ja? Czy można określić 
typowe i charakterystyczne dla jednostek autodestruktywnych właściwości koncepcji 
własnej osoby, odgrywające istotną rolę w regulowaniu aktów autoagresji? Odpowiedź 
na sformułowane wyżej pytania wymaga odwołania się do rozważań piśmiennictwa 
autoagresji – zebrania danych dotyczących przeżywania własnego Ja i indywidualnej 
tożsamości przez osoby autodestruktywne (Babiker, Arnold, 2002; Herman, 1998; 
Suchańska, 1998; Ringel, 1987; Krystal, 1978). 

W doświadczeniu wewnętrznym osób autodestruktywnych zarówno Ja, jak i tożsa-
mość nie są przeżywane jako spójna całość – w subiektywnym doświadczeniu wystę-
puje rozbicie jedności psychofizycznej poczucia tożsamości. Konsekwencją jest nie-
spójność dążeń poszczególnych aspektów tożsamości: cielesnego, psychicznego, du-
chowego i społecznego, mogąca prowadzić do tzw. dyfuzji tożsamości.  
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Podstawą pozytywnego przeżywania własnej osoby i więzi z życiem jest biologicz-
ne pragnienie ochrony i zachowania życia; negacja naturalnych dążeń ego – przetrwa-
nia oraz rozwoju i wzrostu przejawia się u osób autodestruktywnych utratą więzi 
z życiem, deficytem samoopieki i samouspokajania, zaprzeczaniem, że własne Ja może 
być obiektem „wartym ochrony” i miłości, wreszcie pragnieniem samounicestwienia. 

Odrębną jakość tworzy złożone doświadczenie własnego ciała, charakteryzujące się 
ambiwalencją lub dewaluacją własnej cielesności. Występują dysfunkcje w zakresie 
świadomości ciała, oceny rzeczywistej wartości jego wyglądu i funkcjonowania. Oso-
by autodestruktywne nie czują się bezpiecznie w swoim ciele (określanym w kręgu 
psychoanalitycznym jako „obiekt nieobsadzony libidinalnie”). Równocześnie osoby 
autodestruktywne są przekonane o znaczeniu i wartości własnego ciała dla innych, 
dzięki czemu w sytuacjach trudnych może stać się ono cennym zastawem czy elemen-
tem przetargu. 

Z kolei postaram się scharakteryzować poczucie tożsamości osób autodestruktyw-
nych, uwzględniając perspektywę subiektywną. Przede wszystkim występuje brak 
pełnej świadomości własnego Ja, jak i poczucia tożsamości – „kim jestem”? Badacze 
wyróżniają dwa poziomy zaburzenia – ukrywanie prawdziwej tożsamości z lęku przed 
dezakceptacją (Ja fałszywe czy fasadowe zastępuje Ja autentyczne) oraz poziom głęb-
szy – występuje poczucie tożsamości oparte na osądzie innych; życzeniowa tożsamość 
zmyślona czy ucieczka w dekoncentrację poznawczą wynikają z niepełnej dojrzałości 
tożsamości. Własne uczucia przeżywane są nie tylko jako niespójne, sprzeczne, ale 
także nierealne, co dotyczy również doświadczania siebie jako osoby.  

Osobom o tendencjach autodestruktywnych brakuje poczucia ciągłości tożsamości 
w czasie, co nadaje szczególne walory przeżywaniu tego, co dzieje się „tu i teraz” 
– teraźniejszości, w zestawieniu z poczuciem odcięcia od najczęściej traumatycznej 
przeszłości, jak i mglistej wizji przyszłości „bez perspektyw”.  

Osoby autodestruktywne boleśnie doświadczają własnej bezwartościowości – bycia 
niegodnymi akceptacji innych, miłości i szacunku. Charakterystyczna jest niedosta-
teczna internalizacja wzorców samoopieki i samoochrony, występuje deficyt opiekuń-
czych funkcji Ja. Ponadto zwraca uwagę dolegliwy brak poczucia odrębności Ja i płyn-
ności granicy Ja–inni; obserwuje się zawężenie czy sztywność granic utrudniających 
komunikowanie się i wzajemne zrozumienie; jako towarzyszące autodestruktywności 
mogą wystąpić następujące objawy: 

–  nieuznawanie za swoje znaczących obszarów Ja – objawy dysocjacji; 
–  włączanie do koncepcji Ja obrazu znaczących innych i relacji z nimi; 
–  brak poczucia niezależności i autonomii, będący wyrazem symbiotycznego uza-

leżnienia od osób znaczących;  
–  brak poczucia możliwości sprawowania kontroli i samokontroli.  

2.3. Psychospołeczne funkcjonowanie osób autoagresywnych 

Opisane wyżej właściwości poczucia tożsamości oraz funkcjonowania psychospołecz-
nego osób samoagresywnych warunkują sięganie po zachowania autodestruktywne 
jako strategie adaptacyjno-obronne w zmaganiu się z problemami życia.  
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Dla funkcjonowania psychospołecznego osób autodestruktywnych za charaktery-
styczne uważa się:  

–  dominacja dążenia do podtrzymania i potwierdzania własnej wartości i tożsamo-
ści za każdą cenę – nawet własnego zdrowia i życia; 

–  relacje z otoczeniem cechujące się pochyłą płaszczyzną kontaktu z innymi – za-
leżnością, konformizmem i podporządkowaniem otoczeniu; alternatywą pozosta-
je realizacja pragnienia pokonania czy zdominowania innych – jednak obie moż-
liwości dla osoby autodestrukcyjnej stanowią źródło wtórnego, neurotycznego 
lęku; 

–  trudności komunikowania się z innymi, a także swobodnej ekspresji przeżywa-
nych uczuć prowadzące do niezaspokojenia potrzeb i dążeń, przeżywania licz-
nych frustracji, poczucia krzywdy i osaczenia. 

W piśmiennictwie klinicznym (np. Sokolik, 1988; Persaud, 1988; Viorst, 1996) 
wymienia się następujące okoliczności wiodące do zaburzeń poczucia tożsamości 
i przeżywania własnej osoby: a) gwałtowne zmiany warunków życiowych i otoczenia 
wywołujące lęk, a równocześnie silny opór przed zmianą tożsamości; b) wszelkie 
zmiany w zakresie pełnionych ról społecznych; c) gwałtowne zmiany w zakresie wła-
snej osoby – ja cielesnego, jak i psychicznego (procesy dojrzewania, ciąża, zniekształ-
cające operacje, amputacje itp.); d) sytuacje zerwania więzi i odrzucenia przez osoby 
znaczące lub nadmiernej bliskości i zależności. 

Dzieje się tak w wypadku utrwalenia się, utrzymywania nieadekwatnej, niereali-
stycznej interpretacji rzeczywistości zagrażającej Ja zniszczeniem, samounicestwie-
niem. W wymiarze patologicznym lęk może przejawiać się w formie urojeń ksobnych, 
prześladowczych, unikaniem kontaktu seksualnego oraz aktami agresji czy autode-
strukcji. Jednakże, czy występowanie nasilonych zaburzeń tożsamości można zawsze 
uważać za sprzyjające również autoagresji? Problem ten pozostaje w zasadzie nieroz-
strzygnięty. Można natomiast przyjąć, że zaburzenia w obszarze doświadczania wła-
snej osoby mogą warunkować sięganie po autodestruktywne strategie w sytuacjach 
stresu, o ile jednostka nie dysponuje zasobami umożliwiającymi konstruktywne radze-
nie sobie z problemami życiowymi i napięciem. Ponadto, co ważniejsze, na pierwszy 
plan wysuwają się zaburzenia ja cielesnego i deficyty samoopiekuńczych funkcji Ja. 

Rozważania i próby zrozumienia osób autodestruktywnych winny uwzględniać ich 
trudności samookreślenia, występowanie dysfunkcji w zakresie przeżywania swojego 
Ja i tożsamości, jako spuścizny traumatycznych, szczególnie wczesnodziecięcych do-
świadczeń oraz przejawy niedojrzałości – zahamowania rozwoju Ja i tożsamości; oso-
by autodestruktywne cechuje występowanie właściwości i problemów typowych dla 
rozwojowo wcześniejszych stadiów biegu życia.  

2.4. Funkcje adaptacyjno-obronne zachowań autodestruktywnych 

Wymiar adaptacyjno-obronny zachowań autodestruktywnych określają przede wszyst-
kim funkcje, jakie pełnią akty samoagresji w zmaganiu się z zagrożeniem tożsamości. 
Najogólniej mówiąc, umożliwiają one potwierdzenie, względnie odbudowę poczucia 
jednostkowej tożsamości. Funkcje te zostają wyznaczone, określone z jednej strony 
poprzez zablokowanie konstruktywnych strategii zaradczych zmagania się z zagroże-
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niem, z drugiej – poprzez możliwości i korzyści posługiwania się własnym ciałem jako 
przedmiotem przetargu.  

Scharakteryzujmy bliżej ważniejsze funkcje zachowania autodestruktywnego. 
Omawiając poszczególne funkcje nawiązano do klinicznych charakterystyk Babiker 
i Arnold (2002), a także własnych doświadczeń oraz wyników badań autorki artykułu, 
dotyczących funkcjonowania psychospołecznego osób agresywnych i samoagresyw-
nych (Kubacka-Jasiecka, 1972, 1975, 1986). 

Funkcje obronno-adaptacyjne zachowań autodestruktywnych pozostają w znacznej 
mierze określone przez powiązanie z przedstawionymi wyżej charakterystykami toż-
samości: wysokim poziomem przeżywanego stresu, brakiem kompetencji w zakresie 
zmagania się ze stresem, specyficznym doświadczaniem swojego ciała, tworzącymi 
przesłanki autoagresji.  

W tym miejscu chciałabym nawiązać do uwarunkowania zachowań autoagresyw-
nych przez doświadczenie ciała. Własne ciało i jego przeżywanie stanowi w warunkach 
zaburzenia i/lub utraty poczucia tożsamości jedyne źródło poczucia istnienia. Ciało 
jako „obiekt nieobsadzony libidinalnie” – może być ranione, niszczone, unicestwione, 
ponieważ brakuje więzi biologicznej z życiem i poczucia sensu własnej egzystencji. 
Równocześnie jako obiekt ważny dla innych ludzi może stać się przedmiotem manipu-
lacji – ceną do zapłaty, kosztami, jakie trzeba ponieść, aby posłużyć się bardziej „funk-
cjonalnymi” strategiami; strategiami autodestruktywnymi uwzględniającymi cało-
kształt zagrażającej sytuacji spostrzeganej i ocenianej z indywidualnej perspektywy 
jednostki. Zachowania autodestruktywne są z tej perspektywy widziane jako strategie 
zmagania się podejmowane z wyboru jako:  

– jedyne możliwe do zastosowania w obliczu obezwładniającego doświadczenia 
stresu o wymiarze traumatycznym (katastroficznym), niezastąpione w redukcji 
ogromu cierpienia i przynoszenia ulgi; 

– logiczne i racjonalne w zaistniałej sytuacji, przy uwzględnieniu całości jej kon-
tekstu, włącznie z ewentualnymi konsekwencjami;  

– unikalne, a tym samym jedyne naprawdę efektywne, zapewniające sukces 
w zmaganiu się z wydarzeniami krytycznymi;  

– ostatni subiektywnie podnoszony argument dotyczy społecznej dopuszczalności 
i niekaralności zachowań samoagresywnych, nieszkodzących innym, a tylko sa-
mej osobie autodestruktywnej.  

W ten sposób subiektywnie oceniane walory zachowań autodestruktywnych sprzy-
jają ich utrwaleniu i promocji w sytuacjach stresowych. „Destrukcyjne lub okrutne 
namiętności – pyta Fromm (1999, s. 293) – stały się takie dlatego, że zatraciły warunki 
dalszego rozwoju? W określonych okolicznościach człowiek nie może, by tak rzec, 
postępować lepiej. Jego namiętności są irracjonalne tylko w kategoriach możliwości 
ludzkich, a jednak mają swoją racjonalność w kategoriach danej jednostki i sytuacji 
społecznej, w której ona żyje”.  
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3. Kryzysy emocjonalne 

3.1. Pojęcie kryzysu 

Kryzysy emocjonalne, większe czy mniejsze, stanowią naturalną składową ludzkiego 
losu, nieuchronnie wplatając się w bieg naszego życia.  

Złożoność zjawisk kryzysowych powoduje, że poszczególni badacze upatrują istotę 
kryzysu w rozmaitych elementach stanu kryzysowego. Piśmiennictwo podaje również 
zróżnicowane charakterystyki objawów stanu załamania towarzyszącego kryzysowi; 
najczęściej wymieniane to:  

–  bezradność, chaos poznawczy, problemy przeżywania realności sytuacji oraz 
spostrzegania czasu i przestrzeni;  

–  podwyższone napięcie i kompulsywne dążenie do jego redukcji;  
–  dezorganizacja i niemożność efektywnego psychologicznego funkcjonowania;  
–  nieprzystosowawcze zmaganie z sytuacją stresu, problemami i trudnościami. 
Spróbujmy scharakteryzować zjawisko kryzysu, zbierając właściwości wymienione 

przez znanych badaczy kryzysu emocjonalnego. Prawie wszystkie współczesne tezy 
psychologii kryzysu czerpią z klasycznego ujęcia Lindemanna (1944) i Caplana (1963, 
1964), badaczy uważanych powszechnie za pionierów i twórców psychologii kryzysu. 
Kryzysy emocjonalne, zgodnie z ich definicją to przejściowe, okresowe zaburzenia rów-
nowagi psychicznej, spowodowane zagrożeniem powiązanych z sensem życia wartości, 
w konfrontacji z ważnym problemem życiowym. Kryzys jako stan psychiki cechuje 
wysoki poziom napięcia emocjonalnego, w znacznej mierze przeżywanego lękowo.  

Zgodnie ze słownikowym znaczeniem terminu, kryzys opisuje stan nierównowagi 
mający znaczenie przełomowe, zwrotne, wymagający natychmiastowych rozstrzygnięć 
i rozwiązań. W kryzysie rozstrzygają się ważne dla człowieka sprawy: jego stan zdro-
wia, jakość relacji z otoczeniem, kierunek i sens dalszego życia (Płużek, 1991, 1997; 
Sęk, 1993). 

Załamanie utrwalonego, ustabilizowanego stanu psychicznego i utrata równowagi: 
psychicznej, emocjonalnej, fizjologicznej wiążą się z występowaniem pobudzenia 
i napięcia – osoby w kryzysie przeżywają równocześnie emocje lęku, gniewu i złości, 
są niepewne i zmieszane, pełne poczucia winy. Przeżycia te wywołują poczucie chao-
su, zamętu, bólu i cierpienia, popychają do impulsywnych rozwiązań, które położą kres 
psychicznej udręce (Hoff, 1995). W dążeniu do podtrzymania lub przywrócenia stanu 
równowagi jednostka usiłuje rozwiązać swoje problemy i zaspokoić zagrożone potrze-
by tożsamościowe stosując nawykowe strategie i środki zmagania.  

W biegu życia ludzkiego pojawia się wiele sytuacji prowadzących w sposób nagły 
i nieprzewidywalny do nierównowagi emocjonalnej – kryzysu. W stanie kryzysu na-
wykowe, zmierzające do rozwiązania wysiłki pozostają niewystarczające, nieadekwat-
ne bądź zablokowane; nie pozwalają na powrót do stanu równowagi w sposób stosun-
kowo szybki i bezpośredni (Rapaport, 1965). Wywołujące kryzysy przełomowe sytua-
cje ryzyka konstytuują nowe, w stosunku do poprzednich, doświadczenia życiowe, 
same w sobie wymagające nowatorskich rozwiązań.  
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W konsekwencji nieskuteczności, wyczerpania, względnie zablokowania dotych-
czasowych strategii zmagania się dochodzi do rozwoju kryzysu emocjonalnego. Ze 
względu na związek z indywidualnie ważnymi, fundamentalnymi wartościami oraz 
dążeniami i celami życia kryzys zagraża integralności osoby, jej tożsamości i poczuciu 
sensu egzystencji. Nie u wszystkich w sytuacji wyczerpania się odporności dochodzi 
do kryzysu, choć prawdopodobnie istnieją sytuacje, które powszechnie uważa się za 
kryzysogenne. Podsumowując, w ujęciu wymienionych klasycznych badaczy kryzysu, 
jest on normalną reakcją zdrowego, na ogół uprzednio dobrze przystosowanego czło-
wieka na sytuację trudną – zazwyczaj niespotykaną, nieprzewidywalną, „przekraczają-
cą zwykłe ludzkie doświadczenie”. Sytuację, wobec której dotychczasowe zasoby 
i umiejętności rozwiązywania problemów stają się niewystarczające. Człowiek staje 
wobec ekstremalnej, totalnie zagrażającej sytuacji bezradny i bezbronny, ponieważ 
zabrakło mu znanych, stosowanych nawykowo sposobów radzenia sobie, lub też zosta-
ły one zablokowane – subiektywnie niedostępne (Hoff, 1995). Podkreśla się gorącz-
kowy i impulsywny charakter wysiłków naprawczych, poszukiwania rozwiązania czy 
wyjścia z sytuacji stresowej.  

Istotnym elementem przeżywania kryzysu staje się zgodnie z teorią Caplana utrata 
równowagi emocjonalnej, skutkiem uświadomienia sobie sprzeczności między napo-
tkanymi trudnościami i znaczeniem sytuacji zagrażającej a dostępnymi zasobami zma-
gania się, które okazują się nieskuteczne w opanowaniu zagrożenia we właściwym 
czasie (Juczyński i wsp., 1980). Powoduje to poszukiwanie nowych strategii rozwiąza-
nia powstałej sytuacji, a ich niedostępność decyduje o nieuchronności, względnie po-
głębianiu się kryzysu. Często, za Caplanem (1963), akcentuje się rozwój kryzysu po-
przez wyraźnie wyodrębniające się kolejne stadia: 

–  występowania sytuacji krytycznej, w której decyduje się, czy normalne strategie 
radzenia sobie z trudnościami wystarczą do jej rozwiązania;  

–  narastającego napięcia i dezorganizacji zachowania w warunkach przekraczają-
cych zdolność jednostki poradzenia sobie z problemem;  

–  prób rozwiązania sytuacji wymagających sięgnięcia po dodatkowe zasoby zma-
gania się; 

–  potencjalnej konieczności skierowania do specjalisty, który pomoże w usunięciu 
poważnych zaburzeń osobowości.  

James i Gilliland podkreślają złożoność zjawisk kryzysowych i ich, do pewnego 
stopnia, „tajemniczy” charakter. „Kryzys nie jest sytuacją zwyczajną, lecz zawiłą, trudną 
do zrozumienia, która opiera się prostym opisom przyczynowo-skutkowym (...). Objawy 
nakładające się na wydarzenia prowadzące do kryzysu tworzą sploty, przenikające 
wszystkie środowiska, w których obraca się człowiek” (James, Gilliland, 2004, s. 26). 

3.2. Wydarzenia i sytuacje krytyczne 

W rozważaniach na temat kryzysu wyróżnioną rolę odgrywają wydarzenia krytyczne. 
Wydarzenia krytyczne, znaczące, zwane też wydarzeniami przełomu życiowego (live-
-change events) wyodrębniają się z nurtu codziennych niedogodności i utrapień życio-
wych. Ze względu na to, że dotyczą one istotnych dążeń i cenionych wartości naruszają 
podstawy egzystencji człowieka; jako emocjonalnie znaczące zakłócają funkcjonowa-
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nie układu jednostka – otoczenie. Tym samym powodują zaburzenie równowagi usta-
lonych form przystosowania jednostki, powodując, że dotychczasowe strategie zmaga-
nia się okazują się niewystarczające i nieprzydatne. Krytyczne, znaczące wydarzenia 
życiowe, jak śmierć osób bliskich, rozwody, rozstania, urodzenie dziecka czy utrata 
pracy wymuszają zmiany trybu życia jednostki. Psychologia rozwoju w biegu życia 
ujmuje wydarzenia życiowe jako kamienie milowe czy przejścia, punkty graniczne, 
zwrotne nadające kształt i kierunek rozmaitym aspektom życia człowieka (Przetacznik-
-Gierowska, 1996). 

Wydarzenia krytyczne o określonych poprzednikach, kontekście oraz zróżnicowa-
nym czasie i zakresie działania mogą mieć charakter normatywny lub losowy, różnić 
się poziomem przewidywalności, kontrolowalności, siłą obciążenia itp. Ich subiektyw-
ne spostrzeganie, wartościowanie, a także przypisane im znaczenie w dużym stopniu 
determinują zdolność zmagania się z wydarzeniem krytycznym i wywołaną przezeń 
destabilizacją.  

Dysharmonijne relacje potrzeb podmiotu i oczekiwań (wymagań) otoczenia, szcze-
gólnie obciążające poczucie tożsamości jednostki, mogą oznaczać taki stan niezrów-
noważenia, że wymagają dokonania poważnych zmian (Sęk, 1997). Pożądane zmiany, 
dotyczące podmiotu, jego interakcji z bliskimi czy szerszego społecznego kontekstu, 
pozwalają na przywrócenie utraconej równowagi.  

Jeżeli wydarzenia krytyczne zachodzą na tle niesprzyjających jednostce realiów 
społeczno-kulturowych i nakładają się na przełomowe okresy rozwojowe, tworzą tzw. 
sytuację krytyczną; w wypadku nieadekwatności zasobów i strategii zmagania się 
z sytuacją czy ich zablokowania w obliczu stresu dochodzi do wybuchu kryzysu. Kon-
cepcja Wheatona (1996) akcentuje równocześnie stałą dynamikę i zmienność sił (stre-
sorów) psychospołecznych wokół jednostki, których początkowo niedostrzegane od-
działywanie prowadzi z czasem do narastania presji. Z tej perspektywy krytyczne wy-
darzenia stanowią najczęściej efekt końcowy długofalowych i kumulujących się 
procesów. 

Koncepcja stresu psychospołecznego Kaplana (1996) podkreśla symboliczne zna-
czenie psychospołecznych wydarzeń, wynikające z ich odniesienia do koncepcji siebie 
i świata, a także indywidualnego poczucia tożsamości. Wydarzenia krytyczne pociąga-
ją tym samym zmiany standardów wartościowania siebie i innych, przekształcanie się 
dotychczasowych utożsamień jednostki. 

3.3. Od stresu do kryzysu 

Problem wzajemnych relacji między stresem a kryzysem pozostaje nadal nie do końca 
rozstrzygnięty, choć często w sposób mniej lub bardziej bezpośredni kryzysy są ujmo-
wane jako szczególny rodzaj stresu, jak czyni to wprost Irena Heszen-Niejodek (1995, 
s. 58): „Wśród sytuacji określanych jako stresowe, szczególną klasę stanowią sytuacje 
kryzysowe”. Najdogodniejszym układem odniesienia pozostaje relacyjna teoria stresu 
Lazarusa i jego współpracowników (1966, 1984), ujmowanym jako obciążająca lub 
przekraczająca zasoby jednostki relacja z otoczeniem, która w pewnym momencie 
prowadzi do zachwiania równowagi emocjonalnej; jej przywrócenie wymaga wydat-
kowania dodatkowej energii oraz reorganizacji dotychczasowego funkcjonowania. 
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Takie ujęcie stresu prowadzi do spojrzenia na kryzys jako stan szczególnego zakłóce-
nia równowagi emocjonalnej, rozwijający się w przebiegu nieefektywnych procesów 
zmagania się. O nieskuteczności wysiłków zaradczych zdaniem Aguilery i Messicka 
(1986) decyduje brak stosownych zasobów mogących przywracać zachwianą równo-
wagę, takich jak nieadekwatna, nierealistyczna percepcja zdarzeń, brak dostępnych 
sieci wsparcia oraz indywidualnie dostępnych strategii zaradczych.  

Do rozwoju kryzysu w przebiegu interakcji stresowej dochodzi wówczas, gdy stres:  
a) ma charakter złożony, całościowy i zgeneralizowany (rozgrywający się na 

wszystkich płaszczyznach funkcjonowania człowieka);  
b) jest powiązany z podstawowymi wartościami jednostki; 
c) postępująca ocena sytuacji stresowej przyczynia się do pozbawienia jednostki 

kontroli i samokontroli; 
d) interpretacja wydarzeń krytycznych obnaża niedostatki i dysfunkcjonalność za-

sobów zmagania się, i wreszcie 
e) dotyczy indywidualnej obniżonej ogólnej lub specyficznej odporności na stres 

określonych wydarzeń krytycznych.  
Konceptualizacja kryzysu emocjonalnego jako stanu rozwijającego się w przebiegu 

stresu psychologicznego ma istotne znaczenie dla rozważanej w niniejszym opracowa-
niu problematyki autodestruktywności w kryzysie. Istotne jest uwzględnienie złożo-
nych powiązań między formami stresu ostrego a narastającego czy chronicznego, wraz 
z jego skutkami w postaci załamania psychicznego i emocjonalnego. Negatywne, nie-
konstruktywne rozwiązania kryzysu prowadzące do zaburzeń stanu psychicznego, 
chorób somatycznych, uzależnień, przemocy wobec innych czy autodestrukcji określa-
ją większą podatność na kolejne stresowe wydarzenia życiowe. Prowadzi to do inte-
rakcyjnego cyklu zależności zwrotnych między stresem krytycznych wydarzeń a de-
strukcyjnymi strategiami zmagania się i rozwiązaniami narastającego kryzysu.  

3.4. Rodzaje kryzysów 

Wyróżniając rodzaje kryzysów zazwyczaj uwzględnia się kryteria formalne bądź tre-
ściowe. W tym ostatnim wypadku wymienia się kryzysy rozwojowe i egzystencjalne, 
sytuacyjne i środowiskowe (katastroficzne). Zagrożenie tożsamości i związane z nim 
problemy odgrywają znaczącą rolę we wszystkich rodzajach kryzysów emocjonalnych: 

–  w kryzysach rozwojowych i egzystencjalnych występują problemy dojrzewania 
tożsamości oraz relacji między dotychczasowymi standardami i dążeniami Ja 
a wymaganiami społecznymi;  

–  kryzysom sytuacyjnym towarzyszą dysfunkcje i/lub zagrożenia tożsamości oraz 
sensu życia;  

–  w kryzysach środowiskowych, inaczej katastroficznych – dochodzi do dezinte-
gracji tożsamości, koncepcji własnej osoby i świata otaczającego oraz utraty do-
tychczasowego sensu życia.  

Kryzysy mogą się rozwijać w przebiegu każdego typu stresu, zapożyczając swoje 
nazwy od rodzaju stresu, z którym są powiązane – np. mówi się o kryzysach dnia co-
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dziennego czy „kryzysach chronicznych”1. Te ostatnie są wielokrotnie aktywizowany-
mi stanami napięcia, w wyniku tendencji do nawracania, kumulowania się kryzysów, 
które nie zostały pozytywnie rozwiązane. „(...) każdy kryzys jest reakcją nie tylko na 
aktualną sytuację, ale też jest reakcją na inne kryzysy, które pozostawiły po sobie jakiś 
uraz” – pisze Płużek (1997, s. 352). Istnieje prawdopodobieństwo, że bieżące wydarze-
nia krytyczne – mogą aktualizować, reaktywować nierozwiązane lub połowicznie roz-
wiązane nieświadome konflikty z przeszłości symbolicznie z nimi powiązane, 
a uprzednie błędne, nieadaptacyjne rozwiązania stanowią dodatkowe brzemię w aktu-
alnym kryzysie (Rapaport, 1965). 

Taki przebieg mają kryzysy rodzinne, kryzysy życia codziennego towarzyszące 
przemocy w rodzinie, nadużyciom seksualnym, pozostawaniu w dysfunkcjonalnych, 
„toksycznych” relacjach rodzinnych czy instytucjonalnych2. Każdy kryzys z towarzy-
szącą mu mobilizacją energii stanowi „drugą szansę” poprawienia wcześniejszych 
i dysfunkcjonalnych rozwiązań ważkich problemów. 

Stres chroniczny bywa najczęściej wiązany z charakterystyką czasową stresorów, 
ewentualnie natężeniem siły stresu utrudniającym efektywne poradzenie sobie ze stre-
sem, ale także szczególnymi, indywidualnymi właściwościami jednostki. Mówiąc 
o roli indywidualnych zasobów, trzeba uwzględnić zjawisko tzw. astenizacji, do której 
dochodzi skutkiem nerwicowych konsekwencji silnego stresu przewlekłego (chronicz-
nego), trwale obniżającej indywidualną odporność na przeciążenie. Składają się nań: 
przewrażliwienie i podwyższona drażliwość, obniżenie nastroju, pogorszenie kontaktu 
z otoczeniem, reakcje niepokoju i lęku nerwicowego, poczucie winy i niskiej wartości 
oraz liczne symptomy z kręgu tzw. małej psychopatologii. Ich natężenie oraz charakter 
mogą decydować o rozpoznaniu zaburzeń stresu pourazowego jako następstwa dozna-
nej traumy3. W psychologii kryzysu istotne jest rozróżnienie między indywidualnymi 
właściwościami, określającymi obniżoną odporność jednostki na stres, a wtórną reak-
tywną astenizacją.  

Na bardziej lub mniej bezpośrednie powiązania stresu pourazowego z dysfunkcjami 
w zakresie koncepcji własnej osoby i tożsamości zwracają uwagę rozważania Figley’a 
(1989), Judith Herman (1998), Marii Lis-Turlejskiej (1998), Jerzego Mellibrudy (1995) 
czy Bogdana Dudka (2003). Herman jednoznacznie określa negatywny wpływ powta-
rzających się chronicznie w przebiegu stresu potraumatycznego kryzysów jako wręcz 
druzgoczących przeżywanie własnej osoby, stwierdzając: „Po pojedynczym zdarzeniu 
traumatycznym człowiek nieraz ma wrażenie, że „nie jest sobą”, natomiast ofiara kry-
zysu chronicznego może odczuć, że jej »ja« uległo nieodwracalnym zmianom, albo, że 
w ogóle nie ma ona żadnego Ja” (Herman, 1998, s. 96).  

Czynniki sprzyjające rozwijaniu się stresu pourazowego determinuje w znaczącym 
stopniu indywidualna podatność na jego wystąpienie, a następnie podtrzymywanie; 

                                                        
1 Chcąc być precyzyjnym należałoby mówić o kryzysie w przebiegu stresu chronicznego, mając na 

względzie ograniczony czas trwania zjawisk kryzysowych.  
2 Istotne jest, aby w takich wypadkach rozróżniać między kryzysami a trwającymi często przez lata sta-

nami dysfunkcjonalnej, ustabilizowanej nierównowagi (Puryear, 1979). 
3 Podręcznik DSM z 2000 roku definiuje traumatyczne wydarzenie jako uwikłane w potencjalne zagro-

żenie poważnym zranieniem lub śmiercią; zagraża ono fizycznej integralności osoby, a reakcja jednostki 
zawiera intensywny lęk, bezradność lub przerażenie. 
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sięga ona wczesnodziecięcych doświadczeń traumatycznych kształtujących strukturę 
osobowości, określających poziom przystosowania i zdrowia, decydujących o zdolno-
ści zmagania się z traumą, a także jej konsekwencjami. Mówiąc o konsekwencjach 
urazu winniśmy uwzględnić cierpienie emocjonalne oraz poziom dezintegracji przeko-
nań dotyczących Ja, świata, naszego w nim miejsca oraz poczucia sensu zmagania się 
ze stresem życia. Problematyka ta jest o tyle ważna, że rozwój tendencji autodestruk-
tywnych bywa wiązany z powtarzającymi się od dzieciństwa doświadczeniami trauma-
tycznymi.  

Kończąc omawianie problematyki zjawisk kryzysowych, spróbujmy przedstawić 
schemat uwarunkowań kryzysu emocjonalnego (schemat nr 1). Przedstawiony schemat 
akcentuje rolę wydarzenia krytycznego, określającego wraz z uwarunkowaniami spo-
łeczno-kulturowymi i przełomowym okresem biegu życia jednostki tzw. sytuację kry-
tyczną. Wystąpienie wydarzenia krytycznego jest określone przez rozmaite czynniki je 
determinujące w postaci antecedensów zarówno historycznych, jak i bieżących. Sto-
sunkowo ważną, być może najistotniejszą rolę odgrywają zmienne pośredniczące: 
podmiotowe, interakcyjne i kontekstowe, bezpośrednio warunkujące spostrzeganie 
i interpretowanie wydarzeń jako krytycznych – przełomowych, zwrotnych. Subiektyw-
na interpretacja sytuacji krytycznej, szczególnie odniesiona do Ja i sprowadzająca się 
do zagrożenia Ja i tożsamości przy trudnościach konstruktywnego zmagania się 
z wydarzeniami, prowadzi do rozwoju kryzysu emocjonalnego. 

4. Dwuwartościowość kryzysu a rozwój w kryzysie 

4.1. Potencjalne konsekwencje kryzysu 

Zjawiska kryzysowe mają potencjalnie znaczenie dwuwartościowe – mogą oznaczać 
zarówno szansę rozwoju, jak i ryzyko wystąpienia zaburzeń – stanowią podwyższoną 
możliwość wystąpienia patologii. Chiński symbol kryzysu przedstawia kryzys jako 
zjawisko dwoiste, o podwójnym obliczu – łączące w sobie zarówno szansę, okazję, jak 
i niebezpieczeństwo, zagrożenie. 

Zawierając obie te możliwości, kryzys staje się poważną okazją zmiany perspekty-
wy życiowej, punktem zwrotnym; rodzi świadomość konieczności przemian dotych-
czasowego sposobu funkcjonowania psychospołecznego w ciągu stosunkowo krótkie-
go czasu. Przemiany będące naturalną konsekwencją wysiłku jednostki wspieranej 
przez innych mają zazwyczaj charakter rozwojowy i progresywny (de Grace, 1985; 
Hoff, 1995; Rapaport, 1965). 

Teoria kryzysów podkreśla potencjalną możliwość wyjścia z kryzysu silniejszym 
i lepiej przystosowanym do zadań życiowych, ale również trwania w zastoju i braku 
nadziei. Następstwem kryzysu może być zdolność cieszenia się nowym, poszerzonym 
poziomem świadomości, zwiększonymi kompetencjami w zakresie radzenia sobie 
z trudami życia, ale też utrata emocjonalnego i somatycznego zdrowia, jak również 
niebezpieczeństwo wyboru rozwiązań destruktywnych, względnie autodestruktywnych. 
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Kryzys może się zakończyć powrotem do stanu pozornej, chwilowej, chwiejnej 
równowagi pozostając nadal nierozwiązany. W konsekwencji przegranej obniża się 
poczucie własnej wartości i samooceny, zwiększa poczucie własnej niemocy i bezrad-
ności. Stan taki oznacza ryzyko wejścia na drogę obronnych, nieprzystosowawczych 
rozwiązań z kręgu patologii (np. akty samodestrukcji, choroby somatyczne, uzależnie-
nia, przestępczość itp.). Natomiast wejście na drogę przemian wspiera powrót do stanu 
równowagi, zdolność do konstruktywnego rozwiązania sytuacji kryzysowej, inicjuje 
procesy wzrostu i dojrzewania indywidualnego. 

To, jakie ostatecznie znaczenie, wpływ, będzie miał kryzys emocjonalny na życie 
danej osoby w znaczącym stopniu zależy od natury problemu stojącego u jego źródła, 
ale też dostępnych sposobów rozwiązania kryzysu, wsparcia rodzinnego, formalnego, 
jak również szerszych więzi środowiskowych. W zależności od tego, jak jednostka 
poradzi sobie z kryzysem ostatecznym efektem może być równowaga psychiczna lep-
sza lub gorsza od przedkryzysowej – uprzedniego stanu zdrowia i funkcjonowania 
psychospołecznego (Juczyński i wsp., 1980). Podsumowując, możliwe jest kilka dróg 
wyjścia z kryzysu: 

a)  powrót do stanu sprzed kryzysu, co nie jest tożsame z rozwiązaniem problemu; 
b)  rozwiązanie palącego problemu, dzięki wewnętrznej sile i wsparciu społeczne-

mu, oznacza wejście na drogę rozwoju, który wspierają: odkrycie nowych zaso-
bów i kształtowanie się kompetencji kierowania własnym życiem. Procesy 
wzrostu mogą obejmować wzmocnienie psychiczne, polepszenie obrazu własnej 
osoby, progresywne zmiany w systemie wartości, zwiększenie odporności psy-
chicznej, ale też poprawę relacji z bliskimi osobami i uzyskanie większych 
kompetencji społecznych. Przemiany te pozwalają mówić o „posianiu ziarna 
rozwoju” dzięki kryzysowi, czy wręcz o „nowych narodzinach” (Maslow, 1990; 
Hoff, 1995; Markowitz, 1993; Heszen-Niejodek, 1995); 

c)  wreszcie osoba może starać się zredukować trudne do wytrzymania napięcie 
i cierpienie poprzez zachowania neurotyczne, względnie nawet psychotyczne. 
Może zaktywizować tendencje destrukcyjne, skłonność do chorób somatycz-
nych, zależność od alkoholu czy innych używek. 

Powszechne oczekiwania, zwłaszcza dotyczące kryzysów osób dobrze przystoso-
wanych, zakładają, że ostry kryzys przeminie stosunkowo szybko, a z czasem pogodzą 
się one z jego konsekwencjami i całkowicie odzyskają utraconą równowagę. Natomiast 
podsumowane przez Silver, Wortman (1984) wyniki badań i analiz nad konsekwen-
cjami traumatycznych wydarzeń wskazują na utrzymywanie się poważnego poziomu 
dezorganizacji psychicznej, również po upływie roku od ostrego kryzysu; nie zawsze 
też obserwowano znaczącą poprawę po upływie dłuższego czasu (nawet kilku lat). 
W niektórych typach poważnych kryzysów, np. utraty bliskich czy gwałtu, dochodziło 
do zgeneralizowanej, trwałej utraty satysfakcji życiowej (Powell, 1983, za: Sęk, 1993). 

4.2. Zmiany warunkiem rozwoju w kryzysie 

Warunkiem konstruktywnego rozwiązania kryzysu są adaptacyjne modyfikacje i prze-
miany dotychczasowej koncepcji Ja i tożsamości, sprzyjające dalszemu rozwojowi 
jednostki. Trudności dokonania zmiany dotychczasowej konceptualizacji tożsamości 
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przypisuje się zjawisku „oporu przed zmianą”, ujmowanemu w kategoriach przerwania 
przez wydarzenia krytyczne ciągłości cyrkularnych procesów regulacji zwrotnej, pro-
cesów potwierdzania koncepcji Ja i standardów tożsamości zapewniających względną 
stałość indywidualnym schematom poznawczym. Zarówno sama jednostka, jak i inni 
ludzie reagują na zachowanie (własne lub innych) zależnie od implikacji tego zacho-
wania dla własnej (lub czyjejś) tożsamości, starając się utrzymać zgodność znaczenia 
wydarzeń i zachowania ze standardami tożsamości (Burke, 1996). 

Odczuwany przez osoby w kryzysie lęk przed zmianą, naruszeniem status quo 
znamionuje „postawę wielkiej podwójności” (Kaiser, za: Kovacs, 1986, s. 17). Ludzie 
są bowiem motywowani do usuwania symptomów dyskomfortu czy bolesnych doznań 
i szybkiej poprawy samopoczucia, w większym stopniu niż do zmiany swoich przy-
zwyczajeń i dotychczasowego życia (Sifneos, 1979). „Wydaje się, że jesteśmy do-
tknięci, jako gatunek ludzki – pisze Kovacs – przymusem kurczowego trzymania się 
znanych, regularnych wzorów przystosowania, mimo że mogą one stwarzać dla nas 
zagrożenie lub prowadzić do destrukcji, nie chcemy poddać się nurtowi zmiany i po-
zwolić, aby nas poniósł ku temu, czym mamy się stać” (Kovacs, 1986). Postawa taka 
wyrasta z głębokiego przekonania i gorzkich doświadczeń, że każda zmiana może być 
tylko zmianą na gorsze. 

Jakie są źródła „oporu przed zmianą”? Przede wszystkim może chodzić o lęk przed 
zburzeniem nawykowych schematów – wzorców przystosowania, zburzeniem dotych-
czasowego poczucia tożsamości i przeżywania świata. Lęk ten potęgują kulturowo 
zakorzenione mity dotyczące wagi trwałości standardów indywidualnej tożsamości. 
Jakie właściwości sytuacji krytycznej, a przede wszystkim właściwości jednostki, 
utrudniają inicjowanie procesów przemian, a dzięki temu powrót do równowagi? 

Persaud (1998) wiąże opór wobec zmiany z niedostatkiem samosterowności i sa-
mokontroli. Trudność zmiany postaw i zachowań przynoszących cierpienie wynika 
z dążenia do potwierdzania dotychczasowych standardów poznawczych i płynącej 
z tego satysfakcji. Przerwanie przebiegu procesów samopotwierdzania wywołuje silne 
autonomiczne pobudzenie. Napięcie i większe emocje mogą wiązać się z charaktery-
styką sytuacji krytycznej – wielkością rozbieżności (niedopasowania) między znacze-
niem sytuacji, a standardami tożsamości, wreszcie stabilnością i ustrukturowaniem 
samej tożsamości. Istotne znaczenie ma odnoszenie wydarzeń krytycznych do Ja oraz 
interpretacja sytuacji całkowicie podważająca czy negująca dotychczasową tożsamość. 
Uważa się, że im bardziej złożony jest poziom organizacji tożsamości, ale także prze-
rwanej aktywności, tym większy opór przed zmianą. Takie właściwości sytuacji krytycz-
nej, jak nieprzewidywalność, złożoność, niejednoznaczność, a także znaczenie sytuacji 
dla tożsamości jednostki stanowią istotne utrudnienie w podejmowaniu przemian. 

Największe jednak znaczenie wydają się mieć charakterystyki konstruktów po-
znawczych jednostki dotyczących zarówno własnej osoby, jak i otoczenia. Koniecz-
ność przebudowy przynajmniej części standardów tożsamości i przekonań dotyczących 
własnej osoby staje się warunkiem wznowienia cyrkularnych adaptacyjnych procesów 
samopotwierdzania. Szczególne problemy mogą mieć osoby, których koncepcję Ja 
znamionują: sztywność, brak elastyczności i otwarcia na nowe, napływające informa-
cje, a także liniowa raczej niż hierarchiczna struktura zawartych w nich informacji 
(por. Cade, O’Hanlon, 1993; Obuchowski, 1985; Łukaszewski, 1978).  
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Deklaratywne, pozorne zmiany mogą zastępować faktyczne przemiany Ja, obrazu 
świata, relacji interpersonalnych. Może się tak dziać w przypadku, gdy jednostka do-
znała licznych porażek i niepowodzeń swoich rzeczywistych działań, podejmowanych 
prób zmiany swego życia, ale także w wypadku posiadania specyficznej struktury ja. 
Jednostki cechujące się ja idealnym o dużej mocy regulacyjnej, natomiast małej podat-
ności na zmiany, sztywnej i równocześnie niewielkiej tolerancji na rozbieżności we-
wnętrzne – między realnym a idealnym aspektem Ja, mogą mieć szczególne trudności 
z podjęciem procesu przemian osobowych. 

Wiesław Łukaszewski (1978) wskazuje ponadto na szereg innych zależności w ob-
rębie struktury ja, określających tendencje do zmiany – np. zarówno niskie, jak i bar-
dzo wysokie Ja realne wiąże się z małą gotowością do przemian oraz niską użyteczno-
ścią zmiany. Szczególnie wysoka moc regulacyjna Ja realnego sprzyja podtrzymywa-
niu dotychczasowych standardów i stanów Ja4.  

Wymienione wyżej właściwości są w znacznej mierze charakterystyczne dla kon-
cepcji Ja osób o silnych tendencjach autodestruktywnych, co pozwala przypuszczać, że 
autodestruktywność wiąże się raczej z niewielką podatnością na zmiany, co utrudnia 
pozytywne rozwiązanie kryzysu. 

5. Autodestruktywność w kryzysie emocjonalnym 

Konceptualizacja kryzysu emocjonalnego jako stanu zagrożenia Ja i tożsamości czło-
wieka ukazuje bezpośrednie powiązania między indywidualnymi właściwościami kon-
cepcji własnej osoby i tożsamości a wystąpieniem, przebiegiem i rozwiązaniem kryzy-
su (Kubacka-Jasiecka, 2005).  

Zasadniczo istnieje zgodność co do istotnego czynnika prowadzącego do urucho-
mienia strategii autodestruktywnych w zmaganiu się ze stresem – jest nim odniesienie 
do Ja i koncentracja na negatywnych emocjach dotyczących własnej osoby, poczucia 
wartości i tożsamości. Warunkują one silne dążenia obronne do wzmacniania i po-
twierdzania koncepcji Ja i własnej tożsamości. Przyjmowane w obliczu zagrożenia 
postawy i strategie obronne oraz niedojrzałość mechanizmów regulacji zachowania 
można traktować w kategoriach „oporu przed zmianą”, uniemożliwiającego inicjowa-
nie przemian konstruktywnych.  

Autodestruktywne tendencje zakotwiczone w koncepcji Ja i tożsamości jednostki 
odgrywają jednakże bardziej złożoną rolę w sytuacji kryzysu emocjonalnego. Wpływa-
ją i interweniują na różnych etapach rozwoju kryzysu, jego przebiegu i zmagania się 
oraz decydują o końcowym rezultacie – sposobie rozwiązania kryzysu.  

Spróbujmy uporządkować rozważania nad znaczeniem autodestruktywności w kry-
zysie, odnosząc się do zamieszczonego wyżej schematu uwarunkowań kryzysu emo-
cjonalnego. Zakotwiczone w tożsamości tendencje autodestruktywne, współwystępują-
ce z obniżonym poczuciem własnej wartości i problemami kontroli, pośredniczą mię-

                                                        
4 Zależność ta znajduje inne wyjaśnienia w obu przypadkach – przy niskim Ja realnym są małe szanse 

na osiągnięcie zmiany, niska jest też jej użyteczność (wysokie ryzyko porażki); przy wysokim Ja realnym 
zmiana nie przedstawia większej wartości, jak i użyteczności. 
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dzy złożonymi uwarunkowaniami wydarzeń krytycznych a samymi wydarzeniami, 
bezpośrednio rozstrzygając o ich krytycznym – przełomowym, zwrotnym charakterze. 
Ponieważ tendencje autodestruktywne zaburzają relacje z otoczeniem, autodestruktyw-
ne poczucie tożsamości może także współdeterminować czynniki leżące u podstaw zna-
czących wydarzeń; zarówno aktualizować bagaż traumatycznych doświadczeń, jak 
i powodować ich wkraczanie w bieżące doświadczenia, interpretowane jako zagrażające.  

Na tzw. sytuację krytyczną składają się oprócz samego wydarzenia krytycznego, 
uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz okres biegu życia, w którym znajduje się 
jednostka. Skłonności autoagresywne znajdują pożywkę w powszechnych przekona-
niach społecznych, mitach i stereotypach gloryfikujących młodość, ideały tzw. męsko-
ści, kobiecości, znaczenie wyglądu zewnętrznego5, nakazujących równocześnie za-
przeczać przemocy, traumatycznym doświadczeniom ofiar i ich cierpieniu (por. Lipo-
wska-Teustch, 1993). Nie bez znaczenia pozostaje czas życia, w którym dotykają nas 
znaczące wydarzenia; niektóre okresy biegu życia, bardziej niż inne sprzyjają rozwijaniu 
się kryzysów; typowe są np. problemy adolescencji, kryzysy wieku średniego czy późnej 
dorosłości. Mogą one m. in. nasilać tendencje autodestruktywne w sytuacjach zagrażają-
cych koncepcji Ja. Stąd jednostkowa interpretacja subiektywnie ujmowanej sytuacji kry-
tycznej bywa wielostronnie uwikłana w autodestruktywne tendencje i dążenia. 

Zmaganie się ze znaczącymi wydarzeniami stanowiącymi wyzwanie dla koncepcji 
Ja i świata wraz ze sposobem doświadczania własnej tożsamości oraz funkcjonowania 
jednostki decyduje o wysokim poziomie przeżywanego stresu. Subiektywna interpreta-
cja wydarzeń krytycznych odnoszonych do Ja rozstrzyga o wielości wydarzeń narusza-
jących równowagę, a także ich znaczeniu i wymiarze mogącym wywołać kryzys emo-
cjonalny. Ponadto, subiektywna ocena wysokiego poziomu doznawanego stresu może 
wynikać z braku odporności i tolerancji na stres torującej drogę podwyższonemu na-
pięciu wraz ze złożonymi emocjami negatywnymi – lęku, gniewu i wrogości, kierowa-
nych zarówno do Ja, jak i do innych. Problemy zmagania się z wydarzeniami krytycz-
nymi osób autodestruktywnych dotyczą więc zarówno ich uwarunkowań, jak 
i kolejnych etapów rozwoju oraz przebiegu kryzysu.  

Wymienione właściwości tożsamości osób autodestruktywnych sprzyjają raczej 
koncentracji na emocjach, ewentualnie ucieczce od problemów, niż strategiom zorien-
towanym na zadanie. O braku kompetencji zmagania się osób autodestruktywnych 
decyduje szereg rozmaitych trudności, które łącznie upośledzają w stopniu znaczącym 
zdolność opanowania krytycznej sytuacji. Być może najważniejszą rolę odgrywa brak 
adekwatnych kompetencji zmagania się ze stresem oraz stosowane, nieskuteczne 
w dłuższej perspektywie, autodestruktywne strategie zaradcze.  

Osoby autodestruktywne koncentrują się na doraźnych gratyfikacjach i przyjemno-
ściach, przy równoczesnym bagatelizowaniu i lekceważeniu prawdopodobieństwa oraz 
potencjalnej szkodliwości odległych skutków własnego zachowania. Zamiast stawienia 
czoła problemom, konfrontacji z rzeczywistością, występuje skłonność do negatywnej 
koncentracji na Ja, a w jej następstwie zachowania ucieczkowe, uniki, wreszcie proce-

                                                        
5 Więcej o procesach ucieleśniania Ja we współczesnej kulturze oraz ich psychopatologicznych konse-

kwencjach, takich jak nasilanie się poziomu narcyzmu i autodestruktywności znajdzie zainteresowany 
Czytelnik w pracy pod redakcją Kowalika (2003) oraz w artykule autorki (Kubacka-Jasiecka, 2006b). 
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sy dekoncentracji poznawczej (Baumeister, 1970), sprzyjające nieintencjonalnym ak-
tom autodestrukcji suicydalnej. 

W repertuarze zmagania się osób autodestruktywnych brakuje konstruktywnych, 
powszechnie stosowanych strategii zaradczych, występują natomiast: 

–  łatwość blokowania się procesów poznawczych w obliczu napotkanych trudności; 
–  trudności ekspresji i werbalizacji przeżywanych uczuć;  
–  skłonność do zachowań impulsywnych oraz redukowania napięcia i emocji po-

przez działanie, przy obniżonej zdolności do samokontroli.  
Wysoki poziom przeżywanego napięcia wraz z nieadekwatnością, względnie zablo-

kowaniem nawykowych strategii zaradczych skutkuje łatwością przejścia do posługi-
wania się wtórnymi środkami zaradczymi – mechanizmami obronnymi, co ostatecznie 
prowadzi do kryzysu (por. Puryear, 1979; Aguilera, Messick, 1986). Wewnątrzpsy-
chiczne mechanizmy obronne zostają z czasem zdominowane przez agresję, szczegól-
nie samoagresję (Kubacka-Jasiecka, 2006a, b). 

Niekorzystne relacje z otoczeniem ograniczają bądź eliminują możliwość dostępu 
do wsparcia społecznego; w konsekwencji wsparcie staje się nieadekwatne lub nieo-
siągalne dla osoby w sytuacji krytycznej, znacząco utrudniając jej rozwiązanie (Sęk, 
Cieślak, 2004). 

Równocześnie mówi się nie tylko o obronnym, ale wyraźnie podkreśla przystoso-
wawczy charakter autodestruktywnych dążeń. Ważną rolę odgrywają samowzmacnia-
jące się automatyczne mechanizmy podejmowania zachowań autodestruktywnych 
– negatywne emocje, takie jak silny lęk i poczucie winy zawężają obszar uwagi do Ja, 
co zwrotnie nasila wszelkie negatywne emocje. „Autoagresja daje poczucie siły i kon-
troli nad sobą i innymi, zastępuje samodzielność i odpowiedzialność za własne życie”  
(Eckhardt, 1998, s. 100). Uważa się, że zachowania samoagresywne zwykle wybierane 
są wtórnie, wówczas gdy zawiodły uprzednie, buntownicze i agresywne, wycofujące 
czy konfrontacyjne sposoby rozwiązania sytuacji kryzysowej (Teicher, Jacobs, za: 
Weiner, 1970; Hoff 1995, por. też Kubacka-Jasiecka, 2006a).  

Bezpośrednie akty samodestruktywne to w pewnym sensie zawsze zachowania in-
strumentalne, o cechach zarówno obrony, jak i zwalczania stresu. W specyficznych 
warunkach środowiskowych w pewien sposób promujących, wymuszających zachowa-
nia autodestruktywne, z subiektywnej perspektywy jawią się one jako jedyne możliwe 
rozwiązanie sytuacji kryzysu. Tym samym zachowania autodestruktywne pozwalają na 
obronę przed zagrożeniem Ja w kryzysie, a nawet więcej. Ich instrumentalne aspekty 
częstokroć umożliwiają rzeczywiste rozwiązanie wielu trudnych, w inny sposób nieroz-
wiązywalnych konfliktów i trudności, szczególnie dotyczących osób bliskich i znaczą-
cych; mogą ułatwiać zakończenie kryzysu i powrót do równowagi przedkryzysowej.  

Równocześnie teoria kryzysu wymienia zachowania autodestruktywne wśród nega-
tywnych patologicznych rozwiązań – konsekwencji kryzysu. W świetle tez niniejszego 
opracowania pogląd ten wymaga korekty – w wypadku zachowań autodestruktywnych 
należy przyjąć podwójną perspektywę rozważań, która winna uwzględniać:  

–  rozdźwięk między obiektywnym oglądem sytuacji a subiektywnym punktem wi-
dzenia osoby autodestruktywnej, oceniającej własne zachowanie jako racjonalne 
i efektywne, uwzględniającej funkcje odgrywane przez akty autodestrukcji;  
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–  ocenę zachowań autodestruktywnych jako racjonalnych w ujęciu racjonalności 
Hartmanna (1958); pozwala to na rozróżnienie pomiędzy racjonalnością środków 
(formą zachowania) a racjonalnością stawianych sobie indywidualnie celów;  

–  bezpośrednią efektywność zachowań autoagresywnych nastawionych na na-
tychmiastową gratyfikację dążeń w stosunku do oceny ich dalekosiężnych, szko-
dliwych, a nawet zagrażających życiu skutków.  

Z indywidualnej, subiektywnej perspektywy jednostki – stawianych sobie przez nią 
celów – zamach samobójczy czy samobójstwo mogą być widziane jako racjonalne 
rozwiązania zagrażającej sytuacji, mające dla poczucia tożsamości jednostki wartość 
wyższą niż osobiste bezpieczeństwo, czy nawet pragnienie przetrwania.  

Uwzględnienie subiektywnej perspektywy, a także wielorakich funkcji pełnionych 
przez zachowania autodestruktywne, szczególnie o wyraźnej komponencie instrumen-
talnej pozwala przyjąć możliwość osiągania na tej drodze realnych korzystnych zmian, 
zarówno w zakresie interakcji z najbliższymi, jak i szerszego kontekstu społecznego. 
Zmiany te, niezależnie od zastosowanych środków, pozwalają na przywrócenie przed-
kryzysowej równowagi, czasem nawet na nieco wyższym od uprzedniego poziomie 
funkcjonowania osób autodestruktywnych; w wyjątkowo szczególnych okoliczno-
ściach mogą wspierać prorozwojowe przemiany tożsamości oraz relacji ze światem, co 
potwierdza możliwość adaptacyjnego znaczenia aktów autodestrukcji.  

Równocześnie rozważania te z perspektywy interwencji kryzysowej mają ważne 
znaczenie praktyczne. Oprócz tradycyjnych już haseł prewencji zaburzeń oraz ochrony 
życia i zdrowia klienta, wprowadzają nowe oczekiwania: istotne znaczenie ma nie 
tylko możliwość, ale i konieczność zrozumienia obronno-przystosowawczych moty-
wów funkcji autoagresji, a także podjęcie wysiłku na rzecz zwalczania mitów i stereo-
typów społecznych piętnujących i odrzucających osoby autoagresywne. W zakresie 
oddziaływań indywidualnych celem interwencji staje się dostarczenie wsparcia, okaza-
nie prawdziwego zrozumienia i akceptacji, rozwijanie kompetencji społecznych i kon-
struktywnych strategii zmagania się z obciążeniem kryzysu. Pozwala to mieć nadzieję, 
że oddziaływania interwencyjne odsuną na dalszy plan, zmniejszą konieczność posłu-
giwania się autodestruktywnymi środkami zmagania.  

Funkcjonujące w piśmiennictwie kryzysu przekonanie, że zachowania autodestruk-
tywne jednoznacznie przynależą do obszaru rozwiązań patologicznych, w świetle roz-
ważań artykułu, wspierających tezę o potencjalnie przystosowawczej funkcji przy-
najmniej niektórych autodestruktywnych strategii w zmaganiu się z doświadczeniem 
kryzysu, stanowi zbytnie uproszczenie złożonej psychologicznej rzeczywistości. 
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