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1. Wprowadzenie
Problematyka stresu jest bardzo szeroka i nie
jest rzecz¹ ³atw¹, opisaæ wszystkich koncepcji
dotycz¹cych stresu psychologicznego. Mamy tutaj do czynienia z wielk¹ iloœci¹ badañ z tego
zakresu, prowadzonych ju¿ od wielu lat, przez
bardzo wielu naukowców z ró¿nych krajów,
w tym tak¿e polskich badaczy.
Spogl¹daj¹c historycznie na pojêcie stresu
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e pierwsze systematyczne
wzmianki na jego temat zaczê³y pojawiaæ siê –
na co zwraca uwagê J. Terelak (34) – dopiero
w wieku XIX, kiedy to dominowa³y badania z zakresu fizjologii. Dlatego te¿, w póŸniejszych latach, stres by³ rozumiany i ³¹czony z koncepcj¹
choroby i by³ traktowany jako efekt zaburzenia
homeostazy. Jak dalej pisze J. Terelak (34),
twórc¹ koncepcji homeostazy by³ amerykañski
fizjolog Walter Cannon, który zaproponowa³ j¹
w 1932 roku. Istot¹ jego teorii „...jest w³aœciwoœæ
utrzymania przez organizm sta³oœci œrodowiska
wewnêtrznego w warunkach dzia³ania ró¿nych
czynników presji (under stress). (...) W tym znaczeniu koncepcja homeostazy Cannona jest
pierwsz¹ zwart¹ naukow¹ koncepcj¹ stresu”1.
Jest to oczywiœcie koncepcja fizjologiczna i nie

ma powodów, aby nadawaæ jej sens psychologiczny. „Wa¿ne jest jednak zwrócenie uwagi na
wa¿ny metodologicznie fakt, ¿e czynniki zagra¿aj¹ce homeostazie lub inaczej rzecz ujmuj¹c –
stopieñ obci¹¿enia stresem jest mierzalny
w sensie iloœciowym”2. By³ wiêc to pierwszy krok
do rozwoju póŸniejszych naukowych teorii
zwi¹zanych ze stresem.
Jak z kolei zauwa¿a I. Heszen-Niejodek (7, 8)
pojêcie stresu psychologicznego po raz pierwszy
zosta³o zaproponowane w 1945 roku przez Grinker i Spiegel (por. tak¿e: 33, 22) i od tej pory
wprowadzone zosta³o do literatury psychologicznej. W ostatnich (zw³aszcza kilkunastu) latach
znaczenie teorii stresu psychologicznego nabra³o du¿ego znaczenia i koncepcje te bardzo siê
rozwinê³y. W. £osiak (22, 23) zauwa¿a natomiast, ¿e wœród wspó³czesnych psychologów nie
ma zbyt du¿ej zgodnoœci i jednomyœlnoœci, co do
rozumienia pojêcia stresu psychologicznego
i bardzo czêsto wypowiadane teorie znacznie siê
ró¿ni¹ miêdzy sob¹. Jednak¿e „w literaturze
psychologicznej mo¿na czêsto napotkaæ termin
stres psychologiczny odnosz¹cy siê do zjawisk
na poziomie psychologicznym, zachowania cz³owieka i jego procesów psychicznych”.3 Warto
bli¿ej siê temu przyjrzeæ.

1 J. Terelak, Stres psychologiczny, Oficyna Wyd. Branta, 1995, s. 12.
2 Ibidem, s. 12.
3 W. £osiak, Dynamika emocji i radzenie sobie w stresie psychologicznym, Wyd. UJ, Kraków 1994, s. 9.
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2. Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie najbardziej
znanych koncepcji stresu psychologicznego oraz
zasygnalizowanie kierunku najnowszych koncepcji zwi¹zanych ze stresem psychologicznym.
W artykule g³ównie zostan¹ omówione koncepcje
relacyjne, a w szczególnoœci koncepcja transakcyjna R. S. Lazarusa. Zostan¹ te¿ przedstawione uwagi innych autorów odnosz¹cych siê do
teorii Lazarusa oraz nowe propozycje.

3. Wybrane koncepcje stresu
psychologicznego
Spoœród bardzo wielu ujêæ stresu psychologicznego przyk³adowo J. Terelak (34) proponuje
zwróciæ uwagê tylko na najbardziej jego zdaniem
eksponowane w literaturze tj.: „...na teoriê ‘napiêcia emocjonalnego’ Janisa, teoriê ‘oceny
poznawczej’ Lazarusa, teoriê ‘przeciwieñstw:
napiêcie – wysi³ek’ Aptera Svebaka, teoriê
‘sytuacji trudnych’ Tomaszewskiego, teoriê ‘regulacyjn¹’ Reykowskiego i teoriê ‘sytuacyjno-poznawcz¹’ Tyszkowej”4. Nie bêdê jednak
w tym miejscu (ze wzglêdu na brak miejsca)
przywo³ywa³ w sposób bardziej szczegó³owy
teorii (wa¿nych z punktu widzenia polskiego
wk³adu do historii psychologii) Tomaszewskiego
i Reykowskiego, zw³aszcza, ¿e teorie te powinny
byæ dobrze znane polskiemu czytelnikowi.
Spogl¹daj¹c jednak¿e na problematykê w sposób ca³oœciowy i próbuj¹c j¹ nieco uporz¹dkowaæ, warto odwo³aæ siê tutaj do myœli W. £osiaka
(22, 23), który dostrzega, ¿e w istniej¹cych definicjach stresu psychologicznego, tworzonych
przez ró¿nych badaczy mo¿na wyodrêbniæ trzy
podstawowe nurty ujmowania tego problemu.
1. Pierwszy rodzaj „...ujmuje stres jako czynnik zewnêtrzny, bodziec, zespó³ bodŸców, zdarzenie w otoczeniu cz³owieka, z regu³y szkodliwe
i nieprzyjemne, chocia¿ zdaniem niektórych
4
5
6
7
8
9
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autorów mo¿e to byæ tak¿e coœ maj¹cego pozytywne znaczenie, ale stanowi¹ce obci¹¿enie dla
psychiki.”5 Takie ujêcie jest bardzo czêsto wykorzystywane przez badaczy i naukowców poszukuj¹cych czynników, które mog¹ mieæ wp³yw na
wystêpowanie niektórych chorób somatycznych.
Okreœlono tu stres jako ró¿ne niekorzystne
bodŸce – wzglêdem których istnia³o du¿e prawdopodobieñstwo, – ¿e mog¹ one przyczyniæ siê
do zaburzenia zachowania jednostki. Uwa¿ano
tak¿e za stres wszystkie nietypowe sytuacje,
które mog¹c stanowiæ potencjalne zagro¿enie
w konsekwencji powoduj¹ negatywne zmiany
w zachowaniu cz³owieka. Stanowisko takie
przyjmowali m.in. Basowitz, Miller, (cyt. za: 22,
23), a tak¿e I. L. Janis, mówi¹cy o wywo³ywanym
w tej sytuacji wysokim napiêciu emocjonalnym
(por. 34, 22, 23,).
2. Drugi rodzaj jest „...inspirowany przez
prace Selyego, ujmuje siê tutaj stres jako pewn¹
formê uogólnionej reakcji na dzia³anie uszkadzaj¹cych czynników, stan psychiczny manifestuj¹cy siê szeregiem zmian w zachowaniu”6. Mog¹
tu wyst¹piæ silne negatywne emocje. Podobnie
na polskim gruncie pisa³ ju¿ A. Lewicki (21), który
zauwa¿a³, ¿e w pierwszym znaczeniu terminem
stres „...okreœla siê nim pewn¹ sytuacjê, która
wywo³uje u osobnika wzrost napiêcia emocjonalnego”7. W drugim znaczeniu „terminem stres
okreœla siê sam stan wzmo¿onego napiêcia,
sytuacja zaœ, która go wywo³a³a nosi wówczas
nazwê stresora”8. Potwierdzeniem omawianego
wy¿ej stanowiska mog¹ byæ tak¿e badania, jakie
przeprowadzi³ Dohrenwend (cyt. za: 22, 23),
który na ich podstawie traktowa³ stres „jako stan
poœrednicz¹cy pomiêdzy ograniczeniami i naciskami zewnêtrznymi, a wysi³kami zmierzaj¹cymi do
ich przezwyciê¿enia”9. Ujêcie to przestaje jednak
byæ popularne, tak zreszt¹ jak i poprzednie.
3. Najwiêkszym jednak uznaniem cieszy siê
trzeci rodzaj koncepcji tj. nurt relacyjny
„...w którym stres rozumie siê jako szczególn¹
formê relacji pomiêdzy podmiotem i otocze-

J. Terelak, 1995, op. cit., s. 43.
W. £osiak, 1994, op. cit., s. 9
W. £osiak, 1994, op. cit., s. 9.
A. Lewicki, Psychologia kliniczna, PWN Warszawa 1969, s. 51.
Ibidem, s. 51.
W. £osiak, 1994, op. cit., s. 12.

Piotr S³owik

niem”10. W tym ujêciu podkreœla siê tak¿e
„...znaczenie zdarzeñ dla cz³owieka, rolê procesów oceny poznawczej i zasobów jednostki”11.
Takie podejœcie najbardziej wyraŸne jest w koncepcji stresu zaproponowanej przez R. S. Lazarusa (15, lub por. np. Lazarus, Folkman, 1984, za:
22, lub Lazarus, 1980, za: 7) ale te¿ i innych
badaczy (szerzej o tej koncepcji w nastêpnym
podrozdziale).
Z kolei w ostatnich latach – jak pisze I. Heszen-Niejodek (7, 8) „...pojawi³y siê dwie koncepcje, które bywaj¹ traktowane jako alternatywne w stosunku do przedstawionego stanowiska
R. S. Lazarusa i jego wspó³pracowników, mimo,
¿e równie¿ mieszcz¹ siê w nurcie relacyjnym”12.
I. Heszen-Niejodek (7, 8) wskazuje tutaj S. E.
Hobfolla (9), który okreœla stres jako „model zachowania zasobów”. „Autor ten uwa¿a, ¿e zarówno spostrzegana, jak i faktyczna utrata zasobów lub brak ich wzrostu s¹ wystarczaj¹ce dla
powstania stresu (...)”13
Przedstawicielem drugiej koncepcji, jest twórca koncepcji salutogenetycznej A. Antonovsky,
który pisze, ¿e stresory s¹ wszechobecne, ale
nie zawsze musz¹ powodowaæ niekorzystne
skutki dla danej jednostki, (2, por. te¿ 7). „Rezultaty ich dzia³ania zale¿¹ od posiadania zasobów
przydatnych w radzeniu sobie, skutki te mog¹
byæ nawet korzystne”14. Bardzo wa¿n¹ rolê w tej
koncepcji odgrywa poczucie koherencji. Tak
wiêc w tych dwóch nowych koncepcjach, które
równie¿ s¹ zwi¹zane z nurtem relacyjnym, dodatkowego znaczenia nabieraj¹ tutaj zasoby.
Na koniec tych wstêpnych rozwa¿añ, nale¿y
jeszcze wspomnieæ model stresu zaproponowany przez Ch. L. Sheridan i S. A. Radmacher
(31, 30). Autorzy ci po³¹czyli bowiem trzy koncepcje stresu, a mianowicie: A. Antonovsky (1),
B. Dohrenwend (4), R. S. Lazarus, S. Folkman
(19). W stworzonym modelu uwzglêdniaj¹ nastêpuj¹ce elementy: stresor, ocena poznawcza,

krótkotrwa³e zasoby odpornoœciowe na stres,
eustres, dystres i efekty neutralne.
W tej czêœci przedstawi³em ogólny zarys problematyki stresu, a tak¿e zasygnalizowa³em kierunek najnowszych koncepcji zwi¹zanych ze
stresem. W nastêpnym podrozdziale bêdê chcia³
siê nieco dok³adniej przyjrzeæ relacyjnym koncepcjom stresu, a zw³aszcza paradygmatowi
stresu w ujêciu R. S. Lazarusa.

4. Stres w ujêciu koncepcji relacyjnych –
transakcyjna koncepcja stresu
R. S. Lazarusa
Koncepcje relacyjne w ujmowaniu stresu
wyros³y na gruncie krytyki definiowania stresu
opartego na czynnikach zewnêtrznych (bodŸców
zewnêtrznych), czy te¿ na reakcjach cz³owieka
na negatywne zmiany w otoczeniu. Jak zauwa¿a
I. Heszen-Niejodek (7, 8), wydaje siê, ¿e obecnie
przesta³y w psychologii wystêpowaæ kontrowersje: czy traktowaæ „stres jako bodziec czy jako
reakcjê”15. Natomiast wyraŸnie jest widoczne
„...stanowisko relacyjne, konsekwentnie sformu³owane po raz pierwszy przez R. S. Lazarusa
(1980)”16. Stanowisko Lazarusa by³o w³aœnie
krytyk¹ dotychczasowych ujêæ i zarazem now¹
propozycj¹.
W podobnym tonie wypowiada siê na ten
temat W. £osiak (22, 23). Tak¿e wielu innych
autorów uwzglêdnia w swoich badaniach b¹dŸ
analizach zaproponowane stanowisko relacyjne.
W Polsce odwo³uj¹ siê do tej koncepcji np.
I. Jelonkiewicz (10); K. Kosiñska–Dec, I. Jelonkiewicz (12); H. Sêk (25, 26); D. Kubacka-Jasiecka
(13); H. Sêk, I. Œciga³a (27, 28); H. Sêk, M. Beisert, T. Pasikowski, I. Œciga³a (29); H. Makowska, R. Poprawa (24); P. S³owik (32), czy te¿ krytyczna analiza – K. Wrzeœniewskiego (37), albo
redukcjonistyczne stanowisko A. Titkow (35).

10 Ibidem, s. 9.
11 W. £osiak, Podstawowe koncepcje stresu i radzenie sobie. [W:] Kubacka-Jasiecka D. (red.): Wybrane
problemy (...), UJ, Kraków 1995, s. 13.
12 J. Heszen-Niejodek, Stres i radzenie sobie – g³ówne kontrowersje. [W:] Heszen-Niejodek J., Ratajczak Z.
(red.): Cz³owiek w sytuacji stresu, UŒ, Katowice 1996, s. 14.
13 Ibidem, s. 14.
14 Ibidem, s. 15.
15 Ibidem, s. 13.
16 Ibidem, s. 13.
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Dlatego te¿ warto nieco bli¿ej przyjrzeæ siê koncepcji Lazarusa.
Jak pisze R. S. Lazarus (15), proponowane
przez niego podejœcie do zagadnienia stresu
(a tak¿e radzenia sobie) ma „...charakter explicite poznawczo-fenomenologiczny”17.
Przyj¹³ on stanowisko, w którym emocje
i stres s¹ traktowane jako rezultat procesów
poznawczych, w trakcie których cz³owiek ocenia,
ale te¿ „rozumie swoj¹ relacjê z otoczeniem”.
Lazarus wraz ze swoim zespo³em mówi³: „Nie
zak³adamy jednak, ¿e oddzia³ywanie poznania
na emocje jest jednokierunkowe, gdy¿ raz
pobudzone emocje mog¹ z kolei wp³ywaæ na
procesy poznawcze. Co wiêcej, motywy i sposób
myœlenia wp³ywaj¹ na poznawcz¹ ocenê wszelkich konfrontacji adaptacyjnych”18. W koncepcji
tej przyjêto orientacjê procesualn¹, która by³a
ukierunkowana na nieprzerwan¹ interakcjê, jaka
ma miejsce pomiêdzy dan¹ osob¹ a otoczeniem.
W konsekwencji tego nowego spojrzenia na
problematykê stresu Lazarus wraz z zespo³em
przyj¹³ cztery podstawowe za³o¿enia w swojej
teorii.
Pierwsze za³o¿enie to zbli¿enie do rzeczywistoœci, drugie mówi o transakcji i procesie,
trzecie to wielopoziomowa analiza i czwarta
mówi o ipsatywno–normatywnych metodach
badawczych. W tym miejscu zwrócê jedynie
uwagê na drugie za³o¿enie (które jest najbardziej
dla mnie interesuj¹ce), mówi¹ce o transakcji
i procesie. Lazarus (15) pisze, ¿e cz³owiek konfrontuj¹c siê z sytuacj¹ stresu b¹dŸ przystosowania siê ma ukszta³towane jakieœ przekonania,
posiada pewne umiejêtnoœci, ale tak¿e ma system wartoœci, a tak¿e bywa uwik³any w ró¿ne
sytuacje. W ci¹gu swojego ¿ycia, cz³owiek styka
siê z wielk¹ iloœci¹ takich ró¿nych konfrontacji.
„Je¿eli interpretuje konfrontacjê jako niszcz¹c¹,
zagra¿aj¹c¹ lub jako wyzwanie, wówczas mówimy o stresie psychologicznym, gdy zaœ ocenia
j¹ pozytywnie, wtedy prze¿ywa dodatnie emocje.
Stres psychologiczny (podobnie jak pozytywne
17
18
19
20
21
22
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prze¿ycia) nie jest umiejscowiony ani w samej
sytuacji ani w osobie, choæ uwarunkowany jest
przez jedno i drugie. Wynika on z relacji przystosowania, takiej jak spostrzega j¹ podmiot.
Relacjê tak¹ najlepiej nazwaæ transakcj¹.”19
Pojêcie transakcji Lazarus zapo¿yczy³ od
Pervina (por. 11). W dalszej wypowiedzi Lazarus
zapytuje dlaczego jest tu mowa o „transakcji” a
nie o „interakcji”? Odpowiada, ¿e „Interakcja
zawiera konotacjê podzia³u wariancji, takiego jak
w analizie wariancji, sugeruj¹c przyczynowe
oddzia³ywanie miêdzy dwiema grupami zmiennych, na przyk³ad miêdzy jak¹œ sta³¹ w³asnoœci¹
osoby (cechy) a w³asnoœci¹ otoczenia (wymogami, ograniczeniami lub zasobami)”20. Transakcja z kolei posiada dwojaki sens. Po pierwsze
„¿e nie tylko otoczenie wp³ywa na osobê”, a po
drugie, ¿e „tak¿e osoba oddzia³ywuje na otoczenie, a wiêc obie strony relacji wp³ywaj¹ na
siebie wzajemnie w trakcie konfrontacji. Interakcja ta wiêc przebiega w obu kierunkach. Model
z linearnego i jednokierunkowego, staje siê
transakcyjny”21.
Ponadto, co wydaje siê istotne w znaczeniu
relacyjnym, jak pisa³ Lazarus (16) w swoich
póŸniejszych pracach to, ¿e „Niezale¿nie od
tego, czy jakaœ emocja ma charakter ulotny
(stan), czy powtarzalny (cecha), jej pe³na analiza
wymaga rozwa¿enia relacji miêdzy osobowoœci¹ a otoczeniem, emocje bowiem zawsze
zale¿¹ od relacji miêdzy tymi dwoma rodzajami
w³aœciwoœci. To cechy osobowoœci decyduj¹
o tym, które z w³asnoœci otoczenia oka¿¹ siê
wa¿ne i jakie bêdzie ich znaczenie w procesie
wzbudzania emocji natomiast same cechy
osobowoœci nie ujawniaj¹ swego wp³ywu na
emocje pod nieobecnoœæ odpowiednich czynników sytuacyjnych”22.
Uwa¿am, ¿e ta analiza cytowanego tutaj
autora, przybli¿a nam istotê myœlenia relacyjnego w ujêciu transakcyjnym. Oczywiœcie nie
wyczerpuje to jeszcze ca³oœci tej donios³ej i bardzo obecnie popularnej koncepcji stresu. Nale¿y

R. S. Lazarus, Paradygmat stresu i radzenie sobie, „Nowiny Psychologiczne”, 1986, s. 5.
Ibidem, s. 5.
Ibidem, s. 8.
Ibidem, s. 8–9.
Ibidem, s. 9.
R. Lazarus, Sta³oœæ i niesta³oœæ emocji. [W:] Ekman P., Davidson R. J. (red.): Natura emocji, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk, 1998, s. 77.
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jeszcze, moim zdaniem, podkreœliæ jedn¹ istotn¹
rzecz, na któr¹ zwraca uwagê Lazarus mówi¹c,
¿e w terminie „transakcji” zawarty jest jeszcze
kolejny sens, który odró¿nia go od terminu „interakcji”. „W przypadku interakcji, przyczynowe
zmienne poprzedzaj¹ce, nadal zachowuj¹ swoj¹
odrêbnoœæ, podczas gdy koncepcja transakcyjna, opisuj¹c jak¹œ relacjê, tworzy nowy poziom
analizy, na którym odrêbne zmienne nikn¹ lub
ulegaj¹ modyfikacji”23.
Kolejn¹ istotn¹ rzecz¹ w omawianym tutaj
ujêciu problematyki stresu, jest dostrze¿enie
akcentu zwi¹zanego z procesem i dynamik¹.
Chodzi tutaj o to – jak zapytuje autor koncepcji –
co siê naprawdê odbywa w ka¿dorazowej
konfrontacji stresowej, oraz jakim zmianom
mo¿e ona ulegaæ? Tak wiêc u¿ywane przez
Lazarusa (15) pojêcie procesu, ma zwi¹zek
z tym co zachodzi w czasie, albo w trakcie
konfrontacji. „Zawiera ona dwa elementy: rzeczywist¹ wymianê miêdzy osob¹ a otoczeniem
(lub miêdzy ró¿nymi si³ami w osobie) oraz
zmiennoœæ b¹dŸ transformacje tej wymiany
w czasie – w czasie jednej lub kilku konfrontacji”24. Szczególnie wa¿ny jest tu element
zwi¹zany ze zmiennoœci¹ w czasie oraz ró¿ne
wystêpuj¹ce tutaj konfrontacje.
Lazarus wraz ze swoimi wspó³pracownikami
podkreœla (por. 15) „...¿e nigdy nie uda siê
zbadaæ procesów prowadz¹cych do powstania
ró¿nych typów przystosowania w takich wymiarach, jak zdrowie fizyczne, odpornoœæ psychiczna czy funkcjonowanie spo³eczne, je¿eli nie
zajmiemy siê tym, jak one rzeczywiœcie przebiegaj¹ w ró¿norodnych sytuacjach i u tych
samych osób”25. Jest to, jak myœlê, bardzo
wa¿na sugestia, zwracaj¹ca uwagê na nowy
sposób patrzenia na procedurê badawcz¹
(badanie strategii radzenia sobie).
Nastêpn¹ bardzo wa¿n¹ rzecz¹ w koncepcji
Lazarusa jest zwrócenie uwagi na problem traktowania emocji (a tak¿e motywacji) w taki
sposób, ¿e dana osoba mo¿e interpretowaæ
swoje zwi¹zki z otoczeniem „a wiêc w rezultacie
przez procesy poznawcze” (por. m.in. 14, 15).
23
24
25
26
27

„Z tego punktu widzenia, emocje s¹ wynikiem lub
reakcj¹ na rzeczywiste, wyobra¿one lub antycypowane transakcje z otoczeniem, w którym poœrednicz¹ procesy poznawcze. Dla opisu tego
zjawiska stosujê konsekwentnie (...) termin
‘ocena poznawcza’, wyró¿niaj¹c jej dwa rodzaje:
ocenê pierwotn¹ i wtórn¹”26. Tak wiêc w opisywanym procesie takiej transakcji, osoba, która
doœwiadcza stresu formu³uje: ocenê pierwotn¹
oraz ocenê wtórn¹.
Najkrócej rzecz ujmuj¹c mo¿na przyj¹æ, ¿e
ocena pierwotna jest zwi¹zana ze znaczeniem
danej transakcji dla cz³owieka, gdzie pojawia siê
pytanie, czy istnieje jakieœ zagro¿enie, a je¿eli
tak, to pojawia siê kolejne pytanie, co mo¿na
zrobiæ aby naprawiæ powsta³¹ stratê albo zwiêkszyæ korzyœæ (por. 15, 20, 10). Oceny takie mog¹
wyst¹piæ jako: a) bez znaczenia, b) sprzyjaj¹co–pozytywne, c) stresuj¹ce. W najbardziej
mnie interesuj¹cej ocenie transakcji jako stresuj¹cej, wyró¿niono trzy kategorie: 1) krzywda
albo strata, 2) zagro¿enie, 3) wyzwanie. Krzywda lub strata wi¹¿e siê z powsta³¹ ju¿ szkod¹ czy
te¿ urazem (np. utrata pozycji spo³ecznej,
bliskiej osoby, utrata w³asnej wartoœci itp.).
Kategoria zagro¿enia mo¿e siê wi¹zaæ z tymi
samymi szkodami czy stratami, ale w sytuacji
kiedy one jeszcze nie wyst¹pi³y i s¹ na razie
jedynie antycypowane. Wyzwanie natomiast
mo¿e pokazaæ ocenê w³asnych mo¿liwoœci
w opanowywaniu sytuacji stresowej lub te¿
w zyskaniu czegoœ (por. 15). Warto te¿ tutaj
dodaæ, ¿e „...ocena w kategoriach wyzwania
pojawia siê wtedy, gdy osoba spostrzega
wymagania otoczenia jako trudne, lecz mo¿liwe
do spe³nienia i gdy jest przekonana, ¿e wykorzystanie posiadanych lub mo¿liwych do zdobycia
umiejêtnoœci daje realn¹ szansê opanowania
problemu.”27 Jak zauwa¿a J. Terelak (34) przyjête przez Lazarusa rozró¿nienie pomiêdzy
szkod¹ (strat¹), zagro¿eniem i wyzwaniem ma
du¿e znaczenie dla podjêtej analizy procesu
radzenia sobie stresem. Dlatego te¿ stres
psychologiczny odnosi siê tutaj g³ównie do
wymagañ (lub konfliktów miêdzy nimi), które

R. S. Lazarus, 1986, op. cit., s. 9.
Ibidem, s. 10.
Ibidem, s. 21.
Ibidem, s. 18.
Ibidem, s. 19.
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wed³ug oceny poszczególnej osoby prowadz¹
do wyczerpania (lub przekroczenia zasobów,
jakie s¹ jej dostêpne (zarówno zewnêtrznie jak
i wewnêtrznie). „W³aœnie uwzglêdnienie poznawczej oceny podmiotu czyni z definicji Lazarusa
definicjê stresu psychologicznego, którego istot¹
jest œwiadome lub nieœwiadome poczucie cz³owieka, ¿e znalaz³ siê w niebezpieczeñstwie”28.
Z kolei staraj¹c siê jak najkrócej opisaæ ocenê
wtórn¹ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e s¹ to z³o¿one procesy oceny poznawczej. Pojawia siê tutaj pytanie
jakie s¹ to zasoby oraz dostêpne jednostce
mo¿liwoœci dzia³ania; a wartoœciowaniu s¹ podleg³e tutaj zarówno mo¿liwoœci i zasoby radzenia
sobie (por. 15, 20, 10). Próbuj¹c to nieco dok³adniej wyjaœniæ, warto zacytowaæ po raz kolejny autora tej teorii: „Wiêkszoœæ powa¿nych
transakcji stresowych sk³ada siê z licznych konkretnych sytuacji roz³o¿onych w czasie, jak
w przypadku ¿a³oby, odbudowania utraconego
i zagro¿onego poczucia w³asnej (lub spo³ecznej)
wartoœci, czy w przypadku chronicznych problemów interpersonalnych i dlatego jednostka potrzebuje informacji o indywidualnych i spo³ecznych zasobach, które mo¿e wykorzystaæ, o stopniu dostosowania jednego lub kilku rodzajów
radzenia sobie do wymagañ stresu oraz o mo¿liwoœci powstania nowych problemów jako produktu ubocznego dzia³añ zaradczych”29.
Ten opis wskazuje na du¿¹ z³o¿onoœæ procesów oceny poznawczej, które s¹ w³aœnie nazwane ocen¹ wtórn¹. Jak s³usznie zauwa¿a J. Terelak (34) (por. te¿ 15, 18) procesy dotycz¹ce
oceny poznawczej zarówno pierwotnej jak i wtórnej s¹ wspó³zale¿ne. „Jedyna ró¿nica miêdzy
nimi dotyczy treœci do jakich siê odnosz¹. Tak
np. jeœli ktoœ podejmuje dzia³ania, które daj¹ mu
du¿e prawdopodobieñstwo sukcesu w przypadku zagro¿enia, to tak naprawdê zmianie ulega jego pierwotna ocena zagro¿enia. Sama
œwiadomoœæ opanowania zagro¿enia redukuje
stres psychologiczny. Jeœli jednak mimo wysi³ków zaradzenia zagro¿eniu istnieje ono nadal,
wówczas zagro¿enie subiektywne znacznie
wzrasta i odpowiednio do tego zmienia siê wtór-

28
29
30
31
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nie ocena mo¿liwych sposobów radzenia sobie
ze stresem.”30
Na koniec warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e Lazarus
(15) ocenê poznawcz¹ traktuje jako: determinanty procesu poœrednicz¹cego i w zwi¹zku z tym –
jego zdaniem – w pe³ni poddaj¹ siê one badaniom
przyczynowo-skutkowym. Jest to jak s¹dzê, interesuj¹ca wskazówka dla badaczy problematyki
stresu w ujêciu relacyjnym.
5. Inni (wybrani) autorzy wobec koncepcji
stresu Lazarusa
Podsumowuj¹c – niejako – transakcyjn¹ koncepcjê stresu zaproponowan¹ przez R. S. Lazarusa warto odwo³aæ siê do uwag innych autorów
nawi¹zuj¹cych w swoich analizach czy badaniach do wy¿ej omawianej koncepcji.
Do teorii Lazarusa w swoich badaniach nawi¹zywa³ m.in. W. £osiak (22), gdzie teoretyczn¹
podstaw¹ jego pracy by³a interakcyjna (a w³aœciwie transakcyjna) teoria stresu Lazarusa.
£osiak (22) podaje te¿ za Lazarusem i Folkman (10) skrótow¹ definicjê stresu, która w moim
odczuciu bardzo trafnie oddaje istotê omawianej
powy¿ej koncepcji stresu Lazarusa, dlatego te¿
myœlê, ¿e warto j¹ tutaj zacytowaæ. Stres psychologiczny to: „...szczególny rodzaj relacji pomiêdzy jednostk¹ i otoczeniem, który jest przez
jednostkê oceniany jako nadwerê¿aj¹cy lub
przekraczaj¹cy jej mo¿liwoœci i zagra¿aj¹cy jej
dobru”31. Definicja ta jest – jak s¹dzê – znakomitym podsumowaniem (w formie skrótowej)
omawianej przeze mnie teorii.
O koncepcji stresu Lazarusa wypowiada siê
te¿ D. Kubacka-Jasiecka (13), która pisze, ¿e
„...koncepcja stresu Lazarusa i jego uczniów
(Lazarus 1966; Folkman, Lazarus 1988; Lazarus, Averill, 1972) dostarcza ram pojêciowych
pozwalaj¹cych na wykorzystanie jej osi¹gniêæ do
analizy psychopatologii zmagania siê ze stresem. O u¿ytecznoœci tej koncepcji decyduj¹:
a) szerokie ujêcie procesów zmagania siê ze
stresem, obejmuj¹cych wszelkie relacje jednost-

J. Terelak, Stres psychologiczny, 1995, s. 49.
Lazarus, op. cit., 1986, s. 22.
J. Terelak, 1995, op. cit., s. 50.
W. £osiak, Dynamika emocji i radzenia sobie..., 1994, op. cit., s. 13.
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ki w obliczu zetkniêcia siê z potencjalnie szkodliw¹ sytuacj¹. Procesy zmagania siê to nie tylko
zachowanie siê zewnêtrzne, ale tak¿e czynniki
i procesy poznawcze, towarzysz¹ce im reakcje
emocjonalne oraz fizjologiczne, b) poznawczy
charakter procesów wa¿¹cych na ocenie sytuacji
jako stresowej (znacz¹ca rola procesów subiektywnej percepcji sytuacji), c) dynamiczny i interakcyjny charakter procesów zmagania siê oraz
d) ich charakter indywidualny (za³o¿enia zmiennoœci inter–, jak i intraindywidualnej)”32.
D. Kubacka-Jasiecka szczególnie zwraca
wiêc uwagê na te aspekty teorii stresu Lazarusa,
które s¹ wa¿ne i interesuj¹ce dla analizy „patologicznych przebiegów zmagania siê z zagro¿eniem” Na jej uznanie zas³uguje te¿ pojêcie poznawczej oceny sytuacji, a tak¿e oceny poœrednicz¹cej „pomiêdzy obiektywnymi w³aœciwoœciami wydarzeñ zewnêtrznych a emocjonalno-poznawczymi procesami ich percepcji i odbioru
w okreœlonych kategoriach (...)”33. Kubacka-Jasiecka (13) podkreœla, ¿e szczególnie istotne
jest tutaj „Wyró¿nienie oceny pierwotnej, wtórnej, oraz ponownej oceny drugiego stopnia
(reappraisal) pozwala na ujêcie oceny zagro¿enia jako dynamicznego procesu poznawczego
o zmiennym czasowo przebiegu, odbijaj¹cym
zmiennoœæ otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci.”34
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e procesowi oceny sytuacji –
uwzglêdniaj¹c oczywiœcie ró¿ne kategorie stresu
– odpowiadaj¹ jednoczeœnie przebiegaj¹ce
procesy zaradcze, które s³u¿¹ zmaganiu siê
z zagro¿eniem.
Z kolei J. Terelak (34), podsumowuj¹c transakcyjn¹ koncepcjê stresu Lazarusa zwraca uwagê
na jej niew¹tpliwe zalety, ale te¿ zauwa¿a pewn¹
jej s³aboœæ. Zalet¹ wg Terelaka jest „wyeksponowanie subiektywnego w¹tku oceny zagro¿enia
oraz podkreœlenie, ¿e ocena ta jest aktywnym
procesem poznawczym.”35 Natomiast uwa¿a, ¿e
32
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dyskusyjne w tej teorii jest „uto¿samienie stresu
z zagro¿eniem oraz sprowadzenie mechanizmu
psychologicznego oceny poznawczej do antycypacji, a tak¿e nie docenianie wp³ywu na tê ocenê
motywacji i emocji (aktywacji).”36
Pewne krytyczne podejœcie do koncepcji R.S.
Lazarusa i S. Folkman prezentuje K. Wrzeœniewski (37, 38), choæ odnosi siê ona bardziej do ich
dalszych rozwa¿añ zwi¹zanych ju¿ z radzeniem
sobie ze stresem. Wspomnê wiêc tutaj tylko, ¿e
K. Wrzeœniewski zarzuca Lazarusowi i Folkman
pewien brak konsekwencji, który wi¹¿e siê z tym,
¿e w wiêkszoœci wspó³czeœnie obowi¹zuj¹cych
koncepcji, uwarunkowania osobowoœciowe maj¹
raczej stabilny charakter, „na ogó³ nie ulegaj¹
zmianom w krótkich odcinkach czasowych”.37
I tutaj wed³ug K. Wrzeœniewskiego (37) pojawia
siê pewien brak konsekwencji u wspomnianych
autorów. Jak pisze dalej „Problem jeszcze
bardziej komplikuje siê kiedy koncepcja ta miaaby byæ empirycznie weryfikowana. Jak badaæ
proces, w którym ulegaj¹ zmianie wszystkie
zmienne i interakcje miêdzy nimi?”38
S¹ to wiêc pewne zastrze¿enia zwi¹zane
z pomiarem, które myœlê, ¿e warto wzi¹æ pod
uwagê w trakcie prac badawczych.
O ciekawym modelu stresu, który wyrasta
z koncepcji Lazarusa, wspomina w swojej pracy
B. Dudek (5); por. te¿ B. Dudek, M. Waszkowska,
W. Hanke (6). Przedstawia on model indywidualno–œrodowiskowego dopasowania, obszernie zaprezentowany przez Van Harrisona (36). Jak
pisze B. Dudek (5) model ten zosta³ utworzony
w celu wyjaœnienia zale¿noœci pomiêdzy stresem
a zdrowiem. Powsta³ on w oparciu o za³o¿enia
poznawczej koncepcji stresu Lazarusa. „Œwiadczy
o tym przyjête w modelu za³o¿enie, ¿e o napiêciu
decyduje poziom subiektywnego dostosowania, co
jest zgodne z pogl¹dem Lazarusa (1977) o roli
procesów poznawczych w powstawaniu emocji

D. Kubacka-Jasiecka, Z psychopatologii zmagania siê ze stresem. [W:] D. Kubacka-Jasiecka (red.),
Wybrane problemy zmagania siê ze stresem, UJ, Kraków, 1995, s. 27–28.
Ibidem, s. 28.
Ibidem, s. 28.
J. Terelak, 1995, op. cit. s. 51.
op. cit. s. 51.
K. Wrzeœniewski, Style a strategie radzenia sobie ze stresem. [W:] Heszen-Niejodek J., Ratajczak Z. (red.):
Cz³owiek w sytuacji stresu, UŒ, Katowice 1996, s. 45.
Ibidem, s. 45.
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i stresu.”39 W koncepcji tej najwa¿niejsze jest
subiektywne dopasowanie osoby i œrodowiska,
bowiem model ten ³¹czy w sobie zarazem jednostkê, œrodowisko oraz napiêcie.
Problematyka stresu wci¹¿ siê rozwija i jak ju¿
wspomnia³em w poprzednim podrozdziale, stosunkowo niedawno pojawi³y siê nowe koncepcje,
które mog¹ byæ traktowane jako alternatywne
wzglêdem stanowiska Lazarusa, chocia¿ mieszcz¹ siê w ujêciu relacyjnym (por. 7).
Trzeba tutaj wspomnieæ koncepcjê, któr¹
zaproponowa³ S.E. Hobfoll (9, por. te¿: 23, 7, 8).
Zasadnicz¹ rolê w tej konceptualizacji stresu
psychologicznego spe³nia pojêcie zasobów
danej jednostki, „...definiowanych jako te obiekty, w³aœciwoœci osobiste, warunki i si³y, które
stanowi¹ pozytywn¹ wartoœæ dla cz³owieka”40.
Hobfoll zak³ada, ¿e wystêpuje tendencja do
zachowania i pomna¿ania tych zasobów. Jak
pisze £osiak (23), autor tej koncepcji, „... zdefiniowa³ stres jako reakcjê na sytuacjê, w której
istnieje groŸba utraty zasobów, albo ju¿ ona
nast¹pi³a, czy te¿ zaanga¿owanie zasobów nie
³¹czy siê z ich odzyskaniem.”41 Jak zauwa¿a
I. Heszen-Niejodek (7, 8) takie ujêcie stresu
zosta³o nazwane jako „model zachowania
zasobów”, bowiem w koncepcji tej przyjêto, ¿e
„...ludzie d¹¿¹ do utrzymywania, ochrony i budowania zasobów, rozumianych jako cenione
przez jednostkê przedmioty, w³aœciwoœci osobiste, okolicznoœci lub czynniki sprzyjaj¹ce.”42
Formalna definicja, jak¹ przedstawia Hobfoll
(cyt. za: 7) brzmi: „Stres psychologiczny, definiuje siê jako reakcjê wobec otoczenia, w którym
istnieje (a) zagro¿enie utraty zasobów netto, (b)
utrata zasobów netto, (c) brak wzrostu zasobów
nastêpuj¹cych po ich zainwestowaniu”43. Jak
wyjaœnia I. Heszen-Niejodek (7) przedstawiona
w definicji ostatnia mo¿liwoœæ mówi prawdopodobnie o takiej sytuacji, kiedy dana osoba inwestuje swoje zasoby po to, aby je powiêkszyæ i ma
39
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nadziejê, ¿e zasoby te wzrosn¹ jako wynik
wczeœniejszego zainwestowania. I. Heszen-Niejodek przypuszcza, ¿e nie chodzi tu o wyczerpywanie siê tych zasobów „w nastêpstwie ich
inwestowania”, bowiem taka sytuacja mia³a miejsce w punkcie (b) omawianej tutaj definicji.
I. Heszen-Niejodek dodaje tak¿e, ¿e Hobfoll
twierdzi, „... ¿e zarówno spostrzegana, jak
i faktyczna utrata zasobów lub brak ich wzrostu
s¹ wystarczaj¹ce dla powstania stresu (...)”44.
W rozstrzyganiu o tym czy wystêpuje stres
podkreœla siê tutaj spojrzenie zarówno subiektywne jak i obiektywne. Zarówno W. £osiak (23)
jak i I. Heszen-Niejodek (7, 8) ujêcie stresu Hobfolla zaliczaj¹ do nurtu relacyjnego. Jednak¿e
u Hobfolla akcent jest bardziej roz³o¿ony na
zasoby danego cz³owieka, a mniej mówi o interakcji (ale jednak o niej mówi). £osiak (23) dodaje,
¿e teoria Hobfolla jest rozwiniêciem definicji
Lazarusa, „a pojêcie relacji podmiot–otoczenie
pe³ni w niej inn¹ rolê, nie jest bowiem uto¿samiane ze stresem, ale traktowane jako jego przyczyna”45.
Druga, nowa koncepcja ujêcia stresu, która
równie¿ mieœci siê w nurcie interakcyjnym, ale
jest uwa¿ana jako alternatywna wzglêdem teorii
Lazarusa to coraz popularniejszy w ostatnich
latach w Polsce model salutogenetyczny A.
Antonovsky’ego (por. 3, 2, 7, 27, 28). Antonovsky podkreœla, ¿e w codziennym ¿yciu stresory
s¹ czymœ naturalnym, s¹ wszechobecne i co
wiêcej nie da siê ich unikn¹æ. A mimo to stresory
nie zawsze musz¹ powodowaæ negatywne
skutki u danej osoby. Jak zauwa¿a I. Heszen-Niejodek (7) rezultaty dzia³ania stresorów –
w koncepcji Antonovsky’ego – zale¿¹ od posiadanych przez dan¹ jednostkê „zasobów przydatnych w radzeniu sobie; skutki te mog¹ byæ nawet
korzystne (wa¿n¹ rolê odgrywa tu indywidualne
zró¿nicowanie poczucia koherencji)”46. Jak pisze Antonovsky, powo³uj¹c siê na Shalita „Je¿eli

B. Dudek, Psychiczne obci¹¿enie prac¹. Wyd. Inst. Med. Pracy, £ódŸ 1992, s. 28.
W. £osiak, 1995, op. cit. s. 16.
op. cit., s. 16.
I. Heszen-Niejodek, 1996, op. cit. s. 14.
I. Heszen-Niejodek, 1996, op. cit. s. 14.
op. cit., s. 14.
W. £osiak, 1995, op. cit., s. 16.
I. Heszen-Niejodek, 1996, op. cit. s. 15.
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cz³owiek dojdzie do wniosku, ¿e sytuacja rzeczywiœcie ma dla niego znaczenie, przechodzi do
etapu oceny mo¿liwoœci poradzenia sobie z ni¹ –
oceny zgodnoœci spostrzeganych zasobów ze
spostrzeganymi wymogami sytuacji”47. W teorii
Antonovsky’ego podobnie jak w teorii Hobfolla
(w odró¿nieniu od koncepcji Lazarusa) dodatkowo, znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ tutaj zasoby.

Zakoñczenie
Problematyka stresu psychologicznego jest
bardzo z³o¿ona i jest wiele koncepcji, które
próbuj¹ wyjaœniæ to zagadnienie. Obecnie najbardziej dynamicznie rozwija siê nurt relacyjny,
który zapocz¹tkowa³ R. S. Lazarus, dokonuj¹c
niemal rewolucyjnej zmiany w myœleniu a tym
samym badaniu tej problematyki. Dalszy rozwój
tej koncepcji zainicjowa³ S. E. Hobfoll, a nastêpnie A. Antonovsky. Pojawia siê coraz wiêcej
badañ z tego zakresu, które przyczyniaj¹ siê do
wzbogacania i rozwijania obecnych koncepcji.
Interesuj¹co powinny zapowiadaæ siê dalsze
badania z tego zakresu.

Streszczenie
W artykule zostanie omówiony najpierw ogólny zarys problematyki stresu, a nastêpnie zostan¹ przedstawione kierunki najnowszych koncepcji zwi¹zanych ze stresem psychologicznym.
Obecnie wielu badaczy najczêœciej odwo³uje siê
do koncepcji relacyjnych. Dlatego te¿ w artykule
w g³ównej mierze bêdzie omówiona relacyjna
koncepcja stresu psychologicznego. W koncepcji tej stres jest rozumiany jako szczególna
forma relacji pomiêdzy podmiotem i otoczeniem.
W tym ujêciu podkreœla siê tak¿e znaczenie poszczególnych zdarzeñ dla danej osoby, rolê procesów oceny poznawczej i zasobów jednostki.
Takie podejœcie najbardziej wyraŸne jest w koncepcji transakcyjnej stresu zaproponowanej
przez R. S. Lazarusa. Zostan¹ tak¿e zasygnalizowane podejœcia innych badaczy nawi¹zuj¹cych
do nurtu relacyjnego.

S³owa kluczowe: stres psychologiczny,
koncepcje relacyjne stresu, koncepcja transakcyjna stresu

Summary
The paper deals first with the general outline
of the problem of stress and then with the main
trends in the most recent conceptions regarding
psychological stress. At present many researchers most often refer to the relational concepts and
that is why the paper will focus on the relational
theory of psychological stress. In this theory
stress is understood as a special form of relation
between the subject and his environment. This
conception also underlines the importance of
particular events for a given person, the role of
evaluative processes and of individual resources. Such an approach to stress is most conspicuous in the transaction conception of stress proposed by R. S. Lazarus. The paper will also
touch upon the approaches of other researchers
referring to the relational table.
Key words: psychological stress, relational stress conceptions, transactional stress
conception
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