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Abstract

So far the great majority of empirical studies have focused on form and function 
of negative emotions during stressful transaction, probably because of both their 
immanent presence and strong effects. Recently, this concern has been shifted to 
the aspects of positive emotions' role in the coping process, yet unaddressed. Im
portant findings, resulting strictly from classical Lazarus's research, showed that 
people reported mixed feelings in the face of difficulties. Thus, positive emotions 
co-occur with distress. Lately, Folkman has shed light on how people can generate 
and use positive affect to sustain coping, even in the conditions almost derived of 
the possibility for personal control and satisfactory outcome. Three types of such 
strategies have been distinguished: positive reappraisal, problem-focused coping 
concentrated on „what can be done" and creation of positive events. Together, as 
a meaning-focused coping, they expand the classical stress model into promising 
new areas of coping research.

1. WPROWADZENIE

W historii badań nad stresem do tej pory  znakom ita większość studiów  em pi
rycznych wiązała się z eksploracją emocji negatywnych. Mayne (1999) podaje, iż 
w okresie do połowy lat 90. zeszłego wieku liczebność artykułów  poświęconych 
związkom emocji negatywnych ze zdrowiem, często przecież w warstwie teoretycz
nej i metodologicznej odwołujących się do paradygm atu stresu, jedenastokrotnie 
przewyższała liczbę podobnych publikacji dotyczących emocji pozytywnych. D o
minacja ta pozostaje zatem  bezdyskusyjna.

M ożna wskazać dwa podstawowe powody takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, 
specyfika ekspresji doznań negatywnych, ich ew identny wpływ  na różne aspekty 
ludzkiego funkcjonow ania oraz dram atyzm  nieudanego zm agania się z tru d n o ś
ciami (np. Nolen-Hoeksema, Morrow, Fredrickson, 1993) m usiały spychać na dal
szy plan, nieoczywiste przecież w obliczu trudności, emocje pozytywne. Samo p o 
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jęcie stresu wywołuje tak  silne skojarzenia z nieprzyjem nym i doznaniam i, że w ję
zyku potocznym  większość osób wręcz utożsam ia te dwa term iny (por. Sęk, 2002). 
Również teoretycy spierają się o to, czy o występowaniu stresu m ożna w ogóle m ó
wić bez stwierdzenia zagrożenia dobrostanu człowieka (Antonovsky, 1995; Hobfoll, 
1989; Lazarus, 1990, 2001). Powszechnie akcentuje się zatem raczej negatywne ko
notacje tego pojęcia, co przynajm niej po części uw arunkow ane jest też jego genezą 
i przeniknięciem  do psychologii z nauk medycznych (Selye, 1960).

Po drugie, taką koncentrację na cierpieniu człowieka dyktow ały nie tylko 
względy pragm atyczne lub wręcz etyczne, ale i stan  wiedzy o emocjach. Bada
niom  towarzyszyło m ilczące założenie, iż, grom adząc inform acje na tem at nega
tyw nego afektu, przez analogię uzyskuje się też wgląd w procesy rządzące afek
tem  pozytyw nym . Stany te postrzegano bowiem  jako przeciwstawne krańce jed 
nego kontinuum , czyli emocje pozytyw ne były u tożsam iane z brakiem  emocji 
negatyw nych. Nawet jeśli takie spojrzenie dziś wydaje się naiwne, trzeba p rzypom 
nieć, iż definiowanie jednej właściwości przez nieobecność innej nadal nie jest 
rzadkie. Znam ienne, że w języku psychologii lepiej zakorzenione są term iny  opi
sujące raczej b rak  dobrostanu  (np. neurotyzm , lęk, depresja) niż jego obecność, 
co wydaje się zarów no skutkiem , jak  i przyczyną trudności w badaniu  p ro zd ro 
wotnych właściwości człowieka.

Ten ostatni fakt z całą mocą uśw iadom iły nam  obecnie bardzo w yraźnie artyku
łowane pytania o źródła ludzkiej siły, zdrowia i pomyślności w życiu (Antonovsky, 
1995; Seligman, 1998). Wyjście z kręgu wyznaczonego przez koncentrację na pato 
logii pozwala zauważyć, iż większość ludzi określa siebie jako szczęśliwych i, wbrew 
obiegowym opiniom, stan ten okazuje się względnie niezależny od wydarzeń ze
wnętrznych (Diener, Lucas, Scollon, 2006). Aby zrozum ieć tę prawidłowość, nie 
sposób uciec od analizy roli emocji pozytywnych w obliczu stresu.

Sprzyjają tem u też i doniesienia z zakresu neurobiologii emocji (Larsen, Heme- 
nover, Norris, Cacioppo, 2004). Co prawda, nie kończą one definitywnie sporów 
dotyczących dwubiegunowego bądź niezależnego charakteru  relacji pozytywnego 
i negatywnego afektu (por. Russell, Caroll, 1999; Tellegen, W atson, Clark 1999), 
jednak wraz z rezultatam i badań samopisowych skłaniają raczej ku  przyjęciu tej 
drugiej hipotezy (Crawford, Henry, 2004). Okazuje się bowiem, że emocje pozy
tyw ne nie tylko nie pojawiają się automatycznie po redukcji doznań niepożąda
nych, ale i efekty ich oddziaływ ań są jakościowo odm ienne, m.in. w zakresie prze
tw arzania informacji (Clore, 1999).

2. EMOCJE POZYTYWNE A KLASYCZNY MODEL STRESU I RADZENIA SOBIE LAZARUSA

Kanon badań na stresem i radzeniem  sobie z n im  wyznacza od prawie czterdzie
stu lat koncepcja Lazarusa i współpracowników (Lazarus, Folkm an, 1984). Gdy 
podnosim y zatem kwestię znaczenia i roli emocji pozytywnych w tym  procesie, 
odwołanie się do w spom nianego m odelu staje się konieczne. Przede wszystkim  na
leży zauważyć, iż ujęcie to nie pom ijało całkowicie problem atyki pozytywnych sta
nów afektywnych. Lazarus w obrębie oceny pierwotnej obok kategorii straty i za
grożenia, ewidentnie związanych z distresem, wprowadził możliwość percepcji 
obciążającej transakcji także jako wyzwania. Dopuszczał on tym  sam ym  pojawia
nie się w obliczu trudności emocji o walencji dodatniej, co uwzględniał przy kon



struow aniu narzędzi pom iarowych we własnych projektach badawczych (np. Folk- 
man, Lazarus, 1985, 1988; Lazarus, Kanner, Folkm an, 1980). I chociaż poglądy 
Lazarusa zm ierzały w k ierunku  coraz większego zaabsorbowania tem atyką emocji 
(Lazarus, 1993), do końca życia nie zm ienił on jednak radykalnego stanowiska gło
szącego prym at poznania nad em ocjami (Lazarus, 2001), m im o kontrowersyjności 
czy, zwłaszcza w ostatnich latach, anachroniczności tej tezy (por. Kolańczyk, Fila- 
Jankowska, Pawłowska-Fusiara, Sterczyński, 2004).

Ponadto w wyodrębnionych przez niego dw u funkcjach procesu radzenia sobie 
trudno  dopatrzyć się miejsca dla specyfiki emocji pozytywnych. Instrum entalny 
aspekt zm agania się z trudnościam i dotyczy bowiem rzeczywistych zm ian w ob
ciążającej sytuacji, natom iast radzenie sobie skoncentrowane na emocjach m a na 
celu m inim alizację przykrych i niepożądanych odczuć pojawiających w trakcie 
tego procesu. W  przypadku emocji pozytywnych trudno  jednak mówić o m otyw a
cji do ich redukcji. Istotę takich stanów em ocjonalnych stanowi dążenie do ich 
podtrzym ania, a nie wygaszenia. Obraz ten ulega jeszcze komplikacji, jeśli przyjąć, 
iż, jak w spom niano, dla Lazarusa nie istnieją emocje bez poprzedzającej je, świa
domej lub nie, oceny poznawczej. Każda zm iana w stanie em ocjonalnym  podm iotu  
wynika zatem ze zm iany jego postrzegania sytuacji (Lazarus, DeLongis, 1983), tym  
samym za niezgodny z teorią należy uznać bezpośredni w pływ  strategii zarad
czych na emocje. Konsekwentnie, m ożna się wręcz zastanawiać, czy funkcja radze
nia sobie mająca na celu regulację przykrych doznań, nie jest w istocie funkcją zo
rientowaną na ocenę poznawczą2.

Za usprawiedliw ioną wypada więc uznać tezę, iż m im o dopuszczania przez ten 
model obecności emocji pozytyw nych w stresie, nie dostarczał on wystarczają
cych ram  pozwalających na uchwycenie ich specyfiki w procesie radzenia sobie. 
Prawdopodobnie również i to, oprócz w ym ienionych wcześniej czynników, rzu to 
wało na pom ijanie emocji pozytyw nych w planach badawczych autorów  stosują
cych paradygm at Lazarusa. Obecnie m odel ten twórczo uzupełnia Folkm an, ba
zując w dużej m ierze na własnych wieloletnich studiach opiekunów osób chorych 
na AIDS. Projekt ten oprócz pom iarów  kw estionariuszowych uwzględniał też p o 
dejście narracyjne, co z racji w spom nianych ograniczeń ujęcia klasycznego, oka
zało się kluczowe do pozyskania oryginalnych w yników  dotyczących pozytyw ne
go afektu (Folkm an, 1997a; Folkm an, Moskowitz, 2006; Stein, Folkm an, Trabasso, 
Richards, 1997).

3. O WSPÓŁWYSTĘPOWANIU EMOCJI POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH

Folkman (Folkman, Moskowitz, 2000a, b) rozpoczyna swój wywód od wykaza
nia, iż emocje pozytyw ne i negatywne współwystępują w stresie, co podkreśla cią
głość z poglądam i Lazarusa. Odwołuje się ona do w spom nianych już badań  p art
nerów mężczyzn cierpiących na AIDS. Chociaż ich poziom  depresji był w yraźnie 
podwyższony już w trakcie sprawowania opieki i utrzym yw ał się do trzech lat po 
śmierci partnera, to za w yjątkiem  czasu bezpośrednio przed i po tym  wydarzeniu 
raportowali oni doświadczanie nastroju pozytywnego co najmniej w tak sam o czę

2 W jednym z artykułów Lazarus i Folkman nazywają wprost radzenie sobie zorientowane na emocje 
radzeniem poznawczym („(...) problem-focused coping, and (...) emotion-focused or cognitive coping”, 
Lazarus, Folkman, 1987, s. 147).



sto, jak negatywnego (Folkman, 1997b). Dodatkowo w innych analizach, bazują
cych na tej samej próbie (Folkman, Moskowitz, 2000a), okazało się, że kliniczne 
nasilenie depresji osiągali ci opiekunowie, którzy w okresie poprzedzającym  jej wy
stąpienie przeciętnie zgłaszali nie tylko więcej emocji negatywnych, ale i mniej 
pozytywnych. Analogicznych obserwacji dostarczają inne studia, związane z do
świadczaniem  sytuacji trudnych. Okazuje się bowiem, że nawet w takich okolicz
nościach do ich opisu badani powszechnie i spontanicznie używają zarówno słów 
nacechowanych negatywnie, jak i pozytyw nie (King, Miner, 2000; Pennebaker, 
Kiecolt-Glaser, Glaser, 1988). W  n u rt ten wpisuje się także obserwowalna inter- 
i in trapersonalnie korelacja obu rodzajów krytycznych wydarzeń życiowych (Suh, 
Diener, Fujita, 1996) oraz intrygujące następowanie po sobie intensywnych emocji 
o przeciwnych znakach (Diener, Colvin, Pavot, A llm an, 1991). Na przykład wdzięcz
ność i nadzieja mogą pojawiać się wkrótce nawet po tak  traum atycznym  w ydarze
niu, jak atak terrorystyczny na niespotykaną wcześniej skalę (Fredrickson, Tugade, 
W augh, Larkin, 2003).

Dopełniając stanowisko Folkman, trzeba zatem dodać, iż obecnie akcentuje się 
nie tyle kwestię potencjalnej adaptacyjności pozytywnych stanów emocjonalnych, 
ile podkreśla się korzyści ze w zbudzania obu rodzajów afektu, w opozycji do nie
pożądanych skutków ich ham ow ania (Polivy, 1998). Rodzi to pytanie, czy takie 
współwystępowanie nie prowadzi do działań chaotycznych, gdzie zachowania m o
tywowane tendencjam i do unikania lub do podążania m uszą popadać ze sobą w kon
flikt. Antagonizm  ten m a jednak charakter tylko pozorny i ogranicza się do neuro- 
biologicznych m echanizm ów wzbudzania emocji. Nie chodzi tu  bowiem o dozna
wanie dwu przeciwstawnych rodzajów emocji w dokładnie tym  sam ym  momencie 
czasowym. Trudno sobie zresztą wyobrazić, by w ogóle było to możliwe. Jak tw ier
dzą Larsen, Hemenover, Norris, Cacioppo (2004), w danej chwili dom inuje system 
o silniejszym względnym poziomie pobudzenia i wyłącznie emocje o walencji bę
dącej wypadkową tego stanu oddziałują na zachowanie. T łum aczy to też, dlaczego 
założenie o odrębności funkcjonalnej s tru k tu r związanych z pozytyw nym  i nega
tyw nym  afektem, wbrew pozorom, nie pozostaje w sprzeczności z często obserwo- 
walną jednoznacznością ustosunkow ań emocjonalnych. W spom niani autorzy za
uważają, iż kluczowa dla adaptacji jest więc prawdopodobnie zależność m iędzy 
dwoma rodzajam i afektu, a nie po prostu ich występowanie lub nie. Ponadto przy
taczane przez nich w yniki badań sugerują, iż natężenie stresu, z którym  należy się 
uporać, do pewnego stopnia determ inuje pożądaną wartość tej proporcji. W raz 
z przebiegiem radzenia sobie m ożna również oczekiwać zm ian wspom nianego op
tim um  (por. Zautra, Berkhof, Nicolson, 2002). Przyjęcie takiej perspektywy chroni 
przed uproszczonym  rozum ieniem  emocji negatywnych jako tych zawsze „złych”, 
a pozytyw nych -  jako tych zawsze „dobrych”.

Do podobnych wniosków prowadzi także rozwijana niezależnie przez Fredrick
son (1998) koncepcja emocji pozytywnych, określana jako broaden-and-build m o
del. Powołując się na w yniki relewantnych studiów empirycznych, autorka ta za
uważa, że emocje negatywne zawężają repertuar zachowań jednostki w obliczu 
zagrożenia, co m a swój sens ewolucyjny i bezpośrednio służy przetrw aniu. M ożna 
bowiem bez trudu  wskazać występowanie takich okoliczności, w których natych
miastowa reakcja jest nieporów nanie istotniejsza dla dobrostanu jednostki niż pla



nowanie działania czy dokonywanie w yboru spośród wielu dostępnych opcji. Z ta 
kich obserwacji zresztą pochodzi teza o potencjalnie nieadaptacyjnym  charakterze 
afektu pozytywnego. Jako sygnał bezpieczeństwa m iał on osłabiać czujność jed
nostki wraz ze wszystkim i tego konsekwencjami poznawczymi i m otywacyjnym i 
(Aspinwall, 1998), co w sytuacji krytycznej mogłoby prowadzić do u tra ty  zdrowia 
lub życia. Fredrickson dowodzi jednak, że pozytyw ny stan emocjonalny, sprzyjając 
heurystycznej obróbce danych i myśleniu twórczemu, poszerza (to broaden) zakres 
dostępnych odpowiedzi behawioralnych na problem  i tym  sam ym  buduje (to build) 
oraz wzmacnia zasoby jednostki (por. Fredrickson, Branigan, 2005). Reakcje u ru 
cham iane przez wysokie nasilenie lęku mają podstawowe znaczenie w odniesieniu 
do sytuacji nagłego i krótkotrw ałego zagrożenia, tracą natom iast swoją adaptacyj- 
ność w obliczu stresu chronicznego, którego nie da się zlikwidować za pom ocą 
automatycznych wzorców behawioralnych. Tym samym, chociaż obie grupy emocji 
pełnią różne funkcje, wypada je uznać za kom plem entarne w procesie radzenia 
sobie ze stresem ze względu na wspólnotę celu.

4. RADZENIE SOBIE GENERUJĄCE POZYTYWNE EMOCJE

Folkm an (Folkman, Moskowitz, 2000b) wspom ina, iż już prawie trzydzieści lat 
temu badacze skupieni wokół Lazarusa wysunęli tezę, iż emocje pozytyw ne mogą 
sprzyjać adaptacji podczas transakcji stresowej w trojaki sposób: podtrzym ując 
wysiłki zaradcze, dostarczając m om entu w ytchnienia podczas tych zm agań oraz 
odbudowując uszczuplone w w yniku tego procesu zasoby. Powstaje zatem pytanie 
kluczowe: Czy ludzie podejm ują mniej lub bardziej świadome wysiłki, by w trakcie 
radzenia sobie generować pozytywnych afekt? Odpowiedź Folkm an (2006; Folk- 
man, Moskowitz, 2000a, b, 2004) jest twierdząca. Wskazuje ona na trzy  rodzaje 
radzenia sobie zorientowanego na taki właśnie cel: pozytyw ne przewartościowa
nie, radzenie sobie skoncentrowane na kontrolowalnych aspektach problem u oraz 
kreowanie pozytywnych wydarzeń.

Ponownie, pozytyw ne przew artościow anie jest strategią radzenia sobie obecną 
w od początku w koncepcji Lazarusa (np. jako jedna z podskal w Ways o f Coping 
Q uestionnaire, WCQ, Lazarus, Folkm an, 1984). Jej istotę stanow i koncentracja 
na tym , co pozytyw ne w doświadczanej sytuacji trudnej. Przetw arzanie in fo rm a
cji ukierunkow ane zostaje zatem  na poszukiw aniu  sensu w w ydarzeniach p o 
czątkowo uznanych wyłącznie za zagrożenie bądź krzywdę. Ten wysiłek poznaw 
czy pozwala na dostrzeżenie zawartego w nich potencjału  rozwojowego, co nie 
tylko chroni przed negatyw nym i skutkam i stresu, ale toruje też drogę em ocjom  
pozytyw nym  i w określonych przypadkach m oże prowadzić wręcz do tzw. post- 
raum atycznego w zrostu, k tó ry  przejawia się lepszym  funkcjonow aniem  po p rze
zwyciężeniu trudności niż przed ich w ystąpieniem . Przypuszczenia te znajdują 
odzwierciedlenie w zgrom adzonym  m ateriale em pirycznym , gdzie najsłynniej
szym przykładem  sąbadan ia Taylor (1983) odnotow ujące w spom niany efekt u więk
szości biorących w nich udział chorych na now otwór kobiet. Procesowi tem u to 
warzyszy często eudajm onistyczne pojm ow anie szczęścia jako poczucia, że życie 
ma sens i nie spotyka nas nic, z czego nie m oglibyśm y wyciągnąć nauki dla siebie 
(Lyubomirsky, Tucker, 1998). Chociaż Folkm an tego tak  nie określa, m ożna przy
jąć, iż przew artościow anie stanow i przykład dobrze znanego psychologom spo



łecznym  zjawiska inklinacji pozytyw nej, które zresztą silniej występuje właśnie 
w grupach wolnych od zaburzeń psychopatologicznych (M ezulis, A bram son, 
Hyde, H ankin , 2004).

Zgodnie z interakcyjnym  m odelem  Lazarusa radzenie sobie skoncentrow ane na 
problem ie m oże być efektywne tylko w sytuacji kontrolowalnej. W  innym  przy
padku jest bowiem  m arnotraw ieniem  cennych zasobów w bezsensownym  p ró 
bach przekształcenia tego, co i tak  zm ianie pod w pływ em  tego działania nie pod
lega. Zaskakuje jednak  fakt, iż ludzie często takie strategie stosują, nawet wtedy 
gdy ich bezużyteczność nie ulega wątpliwości (np. studenci w okresie oczekiwania 
na w yniki egzam inu testowego: Carver, Scheier, 1994; Folkm an, Lazarus, 1985; 
H eszen-N iejodek, 2002). Folkm an zauważa, iż wysiłki takie mogą być u rucha
m iane przez te aspekty sytuacji, które w jakim ś stopniu podlegają osobistej kon
troli, co całkowicie zm ienia ocenę ich przydatności. Trafność takiego przypusz
czenia pośrednio wspiera także powszechny sposób pom iaru  strategii. Najczęściej 
ich operacjonalizacja dotyczy jedynie samej czynności, nie zaś obszaru sytuacji, 
do którego to działanie się odnosi. I tak  „sporządzanie szczegółowego planu i trzy 
m anie się go” (por. item 26 oryginalnej wersji WCQ) może nadal m ieć sens w od
niesieniu do listy codziennych obowiązków podczas sprawowania opieki nad cho
rym , nawet gdy jest on w stanie term inalnym . Takie właśnie postępow anie zaob
serwowała Folkm an u opiekunów osób chorych na AIDS (Moskowitz, Folkm an, 
Collette, Vittinghoff, 1996). Przypisuje m u ona funkcję ochrony i w zm acniania 
przekonania o własnej skuteczności szczególnie wtedy, gdy jest ono najbardziej 
zagrożone. Znany jest też związek poczucia bezradności i braku  nadziei z depre
sją. Radzenie sobie skoncentrowane na problemie, podtrzym ując aktyw ność p od
m iotu, praw dopodobnie dostarcza w zm ocnień pozytyw nych w postaci inform acji 
zw rotnych od samego chorego i otoczenia oraz nagród w ewnętrznych związanych 
z poczuciem  dobrze spełnionego obowiązku. Nie dziwi zatem, iż w cytowanych 
badaniach (M oskowitz i in., 1996) było ono zw iązane ze wzrostem  pozytyw nego 
nastroju, odrębnie od spadku distresu.

W reszcie w ram ach ostatniej z w ym ienionych strategii na podstawie opisu Fol
km an  (Folkm an, M oskowitz 2000a, b), m ożna w yróżnić dwie kategorie. Pierwsza 
z nich obejmuje nasycanie codziennych zdarzeń pozytyw nym  znaczeniem. Ilu
strują ją przykłady najczęściej dotyczące um iejętności dostrzegania piękna w rze
czach zwykłych, które się nam  po prostu  przydarzają (Folkm an, 1997b). Pozornie 
podobna do przew artościow ania strategia ta zdaje się jednak opierać na innych 
m echanizm ach: istotniejsza rola przypada tutaj raczej zasobom  uwagowym niż 
określonem u przetw arzaniu  informacji. D rugi sposób w zbudzania pozytywnego 
afektu dotyczy natom iast już świadomego planow ania i realizow ania aktyw ności 
ze względu przyjem ność, jaka jest ich w ynikiem . Może to być przygotowanie do 
brego posiłku, spędzenie w ieczoru z przyjaciółm i lub wyjście do kina. Celem nie 
jest tutaj jedynie dystrakcja, chociaż w pom iarze kw estionariuszow ym  strategia ta 
zapewne była „m askowana” przez tę klasę zachowań. O różnicy m iędzy n im i sta
nowi realizowana funkcja. Podejmowane działania zm ierzają tutaj nie tylko do 
odw rócenia uwagi od emocji negatywnych przez zaangażowanie w czynności za
stępcze, lecz intencjonalnie służą w ykreow aniu emocji pozytywnych, których do 
znawanie m a się rozciągać poza ram y czasowe wyznaczone trw aniem  tej aktyw 



ności. Zasoby są zatem  inwestowane nie w celu doraźnej ulgi, ale po to, by w pra
wić się w dobry nastrój. Stosunkowo niewiele wiadom o na tem at tej strategii. Jej 
złożony charak ter zw iązany z kreatyw nością i plastycznością sugeruje, iż u jej 
podłoża już w jakim ś stopniu m uszą leżeć emocje pozytyw ne (Isen, 2004). Być 
m oże zatem  w procesie radzenia sobie pojawia się ona dopiero wtedy, gdy przew a
ga emocji negatywnych zaczyna maleć.

5. W POSZUKIWANIU POZYTYWNEGO ZNACZENIA

Gdy spojrzym y na m odalność opisanych wyżej trzech rodzajów radzenia sobie 
sprzyjającego pojawianiu się emocji pozytywnych, to pierwszem u z nich m ożna 
przypisać charak ter zdecydowanie poznawczy, drugi i trzeci natom iast nieroze
rw alnie łączą w sobie w ym iar poznawczy i behawioralny, chociaż chyba tylko 
ostatnia podgrupa zachowań bywa inicjowana całkowicie świadom ie ze względu 
na swój cel. Potencjalna k ry tyka może dotyczyć tego, iż każda z tych strategii, 
przynajm niej w pew nym  stopniu, jest jednak  oparta  na iluzjach poznawczych: 
racjonalizacji zdarzeń negatywnych, iluzji kontroli, m yśleniu życzeniowym czy 
obronnym  optym izm ie. Zachowania te w sytuacji pozostającej poza rzeczywisty
mi w pływ am i podm io tu  nie są bow iem  w stanie doprowadzić do obiektywnej 
poprawy jego położenia. Zm ianie ulega jedynie dobrostan jednostki. Ale czy okre
ślenie „jedynie” jest tu  właściwe? W  okolicznościach przekraczających możliwości 
adaptacyjne danej osoby złudzenia takie okazują się niezbędne, by przetrw ać, 
a zdolność do ich tworzenia w akceptowalnym  społecznie zakresie stanowi w yraz 
zdrowia psychicznego (Kofta, Szustrowa, 2001). Mogą one też urucham iać m echa
nizm  sam ospełniających się przepow iedni (Taylor, Kemeny, Reed, Bower, Gruene- 
wald, 2000), a wykreowane za ich pom ocą emocje pozytyw ne potencjalnie mają 
wpływ na stan  ńzyczny, o czym świadczą doniesienia z psychoneuroim m unologii 
(Cohen, Herbert, 1996).

OCENA RADZENIE REZULTATY REZULTATY
POZNAWCZA SOBIE ZDARZENIA EMOCJONALNE

Rysunek 1. Klasyczny model stresu i radzenia sobie rozszerzony przez S. Folkman 
(2006, za zgodą autorki). Elementy wprowadzone zaznaczono szarym kolorem



W yróżnione przez Folkm an strategie w literaturze przedm iotu wspólnie bywają 
określane m ianem  poszukiw ania i odkryw ania pozytywnego znaczenia (searching 
fo r  and finding positive meaning, por. Folkman, 1997a, b; Fredrickson, 2000). Być 
może zatem m am y tutaj do czynienia wręcz z kolejną funkcją procesu radzenia 
sobie ze stresem, obok radzenia sobie skoncentrowanego na problemie i radzenia 
sobie skoncentrowanego na emocjach, co zresztą sugeruje ty tu ł najnowszej publi
kacji tej autorki (Folkman, Moskowitz, 2006). Również zaproponow ana przez nią 
modyfikacja modelu radzenia sobie (Folkman, 1997b, 2006; zob. rys. 1) dopuszcza 
taką właśnie interpretację. W edług przedstawionych na rycinie zależności, nieko
rzystne w yniki dotychczasowego przebiegu radzenia sobie i związany z nim i distres 
urucham iają strategie skoncentrowane na poszukiw aniu znaczenia, które z kolei 
przez generowanie pozytyw nych emocji m otywują do dalszych wysiłków w walce 
ze stresem  i odbudowują uszczuplone wcześniej zasoby (por. Fredrickson, Joiner,
2002). Należy zauważyć, że odnajdywanie znaczenia nie jest tu  rozum iane wyłącz
nie poznawczo, lecz ma silny kom ponent em ocjonalno-m otywacyjny czy wręcz du
chowy (Heszen-Niejodek, Gruszczyńska, 2004). W  istocie swojej odnosi się ono do 
bowiem do poczucia sensu ludzkiej egzystencji, przy czym Folkman, z właściwym 
dla myśli Lazarusa zainteresowaniem  raczej kontekstem  niż dyspozycją, koncen
truje się na sytuacyjnym  poszukiw aniu znaczenia (situational meaning, Folkman, 
Moskowitz, 2000a, s. 65.1). Innym i słowy, analizowany przez nią problem  dotyczy 
tego, jak ludzie szukają sensu i nadają go tym  konkretnym  wydarzeniom , które, 
pojawiając się w ich życiu, nieuchronnie pociągają za sobą ból i często długotrwałe 
cierpienie. W yjątkowość tego rodzaju radzenia sobie m a więc charakter jakościo
wy, a nie ilościowy.

6. CZEGO NIE UWZGLĘDNIA ZMODYFIKOWANY MODEL?

M odel ten, chociaż bardzo inspirujący, pom ija jednak  kilka zagadnień istot
nych z p u n k tu  w idzenia roli emocji w procesie radzenia sobie. Przede wszystkim , 
nie rozpatru je się w n im  kwestii odpow iedzi em ocjonalnej już na ocenę poznaw 
czą sytuacji. Aby un iknąć uw ikłania w złożone relacje poznania i emocji, m ożna 
powiedzieć ogólniej, iż ignoruje on fakt, że emocje nie m uszą być wyłącznie skut
kiem  radzenia sobie. Mogą też stanow ić pierw otny m otyw  jego podejm owania. 
Wówczas proces ten m iałby charak ter bardziej reaktyw ny niż celowy, pozostając 
funkcją przeżyw anych emocji. R ozpatrzenie także takiej roli emocji staje się ko 
niecznością w obliczu rozczarow ania efektam i k ilku  dekad badań  nad procesem  
radzenia sobie. M im o ogrom u zgrom adzonych danych osiągnięty stan  wiedzy 
okazuje się na tyle skromny, iż nadal zasadne są fundam entalne py tan ie dotyczą
ce efektywności i opłacalności radzenia sobie. Co w arte podkreślenia, w świetle 
tych badań  najbardziej jednoznacznym  rezultatem  okazał się dodatn i związek 
m iędzy intensyw nością radzenia sobie a nasileniem  negatyw nych emocji (Carver, 
Scheier, 1994; Folkm an, M oskowitz, 2004), zwłaszcza jeśli radzenie sobie uk ie
runkow ane było właśnie na emocje (Ben-Zur, 2005). W ynik tak i uzyskiwano 
konsekw entnie nie tylko w badaniach przekrojowych, co zawsze budzi w ątpliw o
ści wobec rzeczywistego k ieru n k u  zależności przyczynow o-skutkow ych, ale tak
że w badaniach podłużnych. Z drugiej strony, w łaśnie w tego typu  badaniach 
stw ierdzono, że m ało intensyw ne stosowanie strategii radzenia sobie przez cho



rych zarażonych w irusem  H IV  jest predyktorem  dobrego sam opoczucia (Fleish
m an, 2003). Na tej podstaw ie m ożna przypuszczać, iż to właśnie dyskom fort leży 
pierw otnie u podłoża ich urucham iania. W arto zauważyć, iż takie odw rócenie 
perspektyw y dostarcza alternatyw nego w yjaśnienia także dla wielu cytowanych 
tutaj wyników, w których tak i k ierunek  Zależności po prostu  nie był brany pod 
uwagę (por. Heszen, G ruszczyńska, 2005).

Za -  przynajm niej w niektórych okolicznościach -  reaktyw nym  charakterem  
radzenia sobie przem awiałyby też doniesienia badaczy dobrostanu. Począwszy od 
wczesnych studiów  nad sparaliżowanym i ofiaram i kolizji sam ochodowych (Brick- 
man, Coates, JanofF-Bulman, 1978) okazuje się, iż znakom ita większość ludzi po 
kryzysie wywołanym  w ydarzeniem  zewnętrznym  powraca do właściwego sobie 
samopoczucia. Pomijając przypadki krańcowe, skala tego zjawiska pozwala sądzić, 
iż dzieje się tak bez względu na interindyw idualne zróżnicowanie stosowanych 
strategii zaradczych, co wyjaśniałoby dotychczasowe niejednoznaczności w okre
ślaniu ich efektywności.

Podejmowanie wysiłków zaradczych w obliczu stresu jest jednak łatwo obserwo- 
walnym faktem. Nieliczne badania nad kosztam i tych zm agań sugerują, iż nawet 
gdy okazują się one nieopłacalne, ich zaniechanie nie wydaje się psychologicznie 
możliwe, właśnie z powodu towarzyszących stresowi emocji (Heszen-Niejodek, 
1996). Chociaż trudno  twierdzić, by zachowania te były wyłącznie autom atycznym  
procesem przyw racania homeostazy, m ediacyjny charakter radzenia sobie nadal 
oczekuje na potwierdzenie. Paradoksalnie, trudności takie odnotow ał już zespół 
badaczy z udziałem  samego Lazarusa (Folkman, Lazarus, Gruen, DeLongis, 1986). 
Stwierdzili oni niezależny od oceny poznawczej i sposobów radzenia sobie wpływ 
panow ania nad sytuacją (mastery) i zaufania interpersonalnego na stan psychiczny 
jednostki. W  dyskusji przyznają: „... chociaż te czynniki osobowościowe są ważny
mi korelatam i sym ptom ów psychologicznych, m echanizm  leżący u podstaw  tej re
lacji pozostaje dla nas niejasny” (Folkm an i in., 1986, s. 578). Być może rację zatem 
mają ci, k tórzy kluczową rolę przypisują szeroko rozum ianym  zasobom jednostki 
(Hobfoll, 2006). One bowiem warunkują, czy w ogóle dojdzie do subiektywnego 
doświadczenia stresu, jakie emocje i w jakim  nasileniu się wówczas pojawią oraz 
czy radzenie sobie będzie konieczne. Znaczenie wyjściowej puli zasobów to druga 
kwestia, k tórą pomija model Folkman.

W  tym  świetle proces radzenia m a prawdopodobnie charakter iteracyjny: „Do
póki w ynik nie jest pomyślny, powtarzaj cały proces”. Skrom nie jednak przedsta
wia się wiedza na tem at przebiegu radzenia sobie w czasie. Skoro dobroć dopaso
wania strategii do właściwości sytuacji nie organizuje zachowania w tak im  stopniu, 
jak m ożna byłoby się spodziewać, należy poszukiwać innych prawidłowości. 
W spom niany już gradient emocji negatywnych i pozytywnych, a nie tylko odrębna 
ich ewaluacja, stanowi interesującą przesłankę do testowania nowych hipotez.

Podsumowując, jak widać, pytania o rolę i znaczenie emocji pozytywnych 
w trakcie zm agania się z trudnościam i dają szansę na scalenie wiedzy z k ilku ob
szarów, w których badania do tej pory  na ogół odbywały się w sposób izolowany 
(por. Lyubomirsky, King, Diener, 2005). Chociaż niewolne od tez dyskusyjnych, 
przywołane w tym  tekście prace Folkm an stanowią jeden z najważniejszych k ro 
ków w tym  kierunku, przede wszystkim ze względu na swój ogrom ny potencjał



twórczy. Jej podstawową zasługą jest rozszerzenie klasycznego m odelu stresu, ja
kiego była przecież współtwórczynią, o wysiłki zaradcze skoncentrowane na p o 
szukiw aniu znaczenia. M ożna to uznać za akt wręcz symboliczny, łączący prze
szłość i przyszłość badań nad stresem i radzeniem  sobie, o którym , jak  się okazuje, 
ciągle wiemy tak  mało.
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