
Wstęp

Cierpienie oznacza – w ujęciu Słownika języka polskiego (Dubisz, 2008, s. 467) – 
wielki ból fizyczny lub psychiczny. Cierpi zatem ten, kto choruje, boleje nad czymś 
lub z powodu czegoś, znosi kogoś lub coś cierpliwie, ponosi stratę lub szkodę. Po-
mimo tego, że cierpienie towarzyszy codziennemu życiu – sami go doświadczamy 
lub obserwujemy u innych, próżno szukać przedmiotowej definicji w słownikach 
psychologicznych. Fakt ten może wynikać z wielowymiarowości cierpienia, obej-
mującego obszar somatyczny i fizyczny, duchowy i psychologiczny. Różnorodne są 
również przyczyny cierpienia, upatrywane zarówno w utracie sprawności fizycznej, 
poczuciu samotności oraz odrzucenia, jak i zagrożenia życia lub zdrowia. Cierpie-
nie stanowi zatem trudne przeżycie, nasycone różnego rodzaju bólem, wywołujące 
lęk co do możliwości uporania się z nim, kwestionujące sens budowania perspekty-
wy przyszłościowej naszego życia. Możliwa jest jednak inna interpretacja cierpie-
nia: jako wyzwania oraz szansy dla człowieka, tak, by mógł on głębiej i pełniej „być” 
(Popielski, 2008). Wydaje się, że współczesna psychologia akcentuje ten właśnie 
aspekt, widząc w cierpieniu źródło pozytywnych zmian określanych jako wzrost 
potraumatyczny (Ogińska-Bulik, 2013). Składają się nań zmiany w relacjach inter-
personalnych w postaci nawiązywania bliższych kontaktów z innymi, odkrywanie 
w sobie sił i nowych możliwości czy wartości, mobilizowanie zasobów (Ogińska-
-Bulik, Juczyński, 2012).

Przedstawiona pozycja jest odpowiedzią na zaproszenie do dyskusji o  cier-
pieniu, sformułowane przez studentów z  Koła Naukowego Psychologów UMCS 
w Lublinie. Książka stanowi zbiór dziesięciu prac autorów z pięciu ośrodków aka-
demickich (UMCS, KUL, UM w Lublinie, Uniwersytet Papieski w Krakowie, Staro-
polska Szkoła Wyższa w Kielcach). Ukazuje, jak różnorodna może być interpretacja 
przedmiotowego konstruktu, akcentowanie odmiennych jego wymiarów, sposobów 
przejawiania się i skutków, wreszcie – last but not least – prób osobniczego radze-
nia sobie z nim i metod profesjonalnej pomocy cierpiącym. Nadając strukturę tej 
pozycji, zdecydowaliśmy się przyjąć formalny charakter prezentowanych prac jako 
kryterium porządkujące. Wprowadziliśmy zatem dwie części opracowania ozna-
czone etykietami: Z rozważań nad różnymi kontekstami cierpienia oraz Doniesienia 
z badań własnych. Uznaliśmy, że właśnie ta najprostsza zasada organizacji treści 
książki umożliwi najpełniejsze respektowanie bogactwa autorskich interpretacji. 
Na część pierwszą pracy składa się sześć tekstów. Otwierająca zbiór praca Beaty 
Daniluk przedstawia kompendium wiedzy o depresji osób w starszym wieku. Dys-
kutuje zarówno kwestię wieloprzyczynowości depresji, jak i jej współchorobowość, 
nade wszystko zaś – złożoność relacji pomiędzy tymi czynnikami jako przyczyny 
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trudności diagnostycznych. Akcentuje, iż nieprawidłowość lub opóźnienie diagno-
zy depresji drastycznie obniża jakość schyłkowej fazy życia. Następne opracowania 
prezentują autorską interpretację problematyki cierpienia jako specyficznej dla fazy 
dzieciństwa i adolescencji. Natalia Kopiś i Andrzej Cudo analizują zjawisko samo-
okaleczeń wśród młodzieży, intensyfikujące się w gimnazjalnym etapie kształcenia 
(13–16 lat). Ukazując wielowymiarowość uwarunkowań tej formy autodestrukcji, 
autorzy podkreślają dramatyzm sytuacji młodego człowieka, w której dopiero wy-
mierzony sobie ból fizyczny może przynieść pożądane ukojenie. Jonasz Wethacz 
opisuje natomiast cierpienie psychiczne osób mających trudności z identyfikacją 
z płcią, niejasno rejestrowane w okresie dzieciństwa, a boleśnie dotkliwe w fazie 
adolescencji. Wartym podkreślenia wydaje się to, że ten potrzebny, interesujący 
tekst powstał nie tylko w efekcie przeglądu literatury przedmiotu. Wzbogacony jest 
także doświadczeniami autora zdobytymi podczas pracy z osobami transseksual-
nymi. I wreszcie – Agnieszka Pisarska proponuje niezwykle ważną interpretację 
cierpienia i jego konsekwencji w przypadku dorosłych kobiet, sprawczyń zabójstw 
tzw. rodzinnych. Ten szczegółowy problem lokowany jest w szerszym kontekście 
problematyki zabójstwa w stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicz-
nościami. Dzięki psychologicznemu i prawniczemu przygotowaniu autorka przed-
stawiła opracowanie erudycyjne i  jednocześnie komunikatywne dla szerokiego 
grona Czytelników. 

Dwa kolejne opracowania stanowią propozycje profesjonalnych metod pomo-
cy osobom cierpiącym. Stanisław Radoń wnikliwie prezentuje zasady stosowania 
interwencji opartych o  uważność, lokowanych w  nurcie terapii poznawczo-be-
hawioralnych. Piotr Szczukiewicz przedstawia istotę egzystencjalnego podejścia 
psychoterapeutycznego. Ten ciekawy tekst ukazuje, w jaki sposób traktowanie cier-
pienia jako ważnego zadania życiowego człowieka może pomóc w jego godnym 
przeżywaniu. Konkluzje z obu tych rozważań, tyleż interesujących, co sytuowanych 
w odmiennych stanowiskach, cechuje ważna spójność – ukazują bowiem potencjal-
ną perspektywę rozwojową przeżywanego cierpienia.

W drugiej części książki autorzy ilustrują własnymi badaniami różne przyczy-
ny, przejawy i sposoby radzenia sobie z cierpieniem. Rozdział Jacka Olszewskiego 
odnosi się do cierpienia przeżywanego przez osoby obciążone chorobami zagraża-
jącymi życiu tj. układu sercowo-naczyniowego i nowotworami. Autor opisuje dwie 
główne formy zdrowia emocjonalnego tych pacjentów, wskazując, że tzw. osoby 
przytłoczone, w porównaniu do tzw. odważnych, odznaczają się niższym pozio-
mem satysfakcji z życia, wyższym poziomem lęku i rzadziej akceptują zaistniałe 
trudności. Paweł Błaszkiewicz wraz ze współpracownikami zwraca uwagę na 
cierpienie doświadczane przez osoby z zaburzeniami rytmu serca. Autorzy charak-
teryzują przyczyny oraz epidemiologię migotania przedsionków, wyjaśniając, jak 
obciążające dla jakości życia jest stałe przeżywanie niepokoju co do dalszego życia 
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i efektów leczenia, poczucie zależności od innych, konieczność przestrzegania zale-
ceń lekarskich. Źródłem cierpienia może być także sam proces starzenia się, zwłasz-
cza jeśli powiązany jest on z osamotnieniem i brakiem aktywności. Ostatnie dwa 
rozdziały dotyczą młodych osób, lecz koncentrują się na odmiennych aspektach 
cierpienia. Michał Sprawka i współautorzy podejmują istotny problem – nadmier-
nego spożywania alkoholu przez studentów, poszukując osobowościowych predyk-
torów nadużywania tych substancji. Marlena Stradomska i Karolina Zoszak ana-
lizują postawy młodych, zdrowych osób względem chorych psychicznie. Wyniki 
tych badań pozwalają włączyć się w dyskusję na temat wciąż aktualnej, mimo wielu 
inicjatyw społecznych, tendencji do stereotypizacji osób psychicznie chorujących. 

Na zakończenie chcielibyśmy zwrócić uwagę na ważki aspekt prac prezentowa-
nych Czytelnikowi w tym tomie. Wszystkie artykuły przedstawiają wnioski o cha-
rakterze praktycznym, dotyczącym nie tylko źródeł cierpienia, lecz także sposo-
bów radzenia sobie z nim. Nie mają znaczenia wyłącznie poznawczego, zawierają 
również ważne przesłania aplikacyjne. Wyrażamy zatem nadzieję, że zebrane tu 
opracowania zainteresują i spełnią oczekiwania wielu Czytelników. Mogą też stać 
się źródłem dalszych inspiracji badawczych. 

Dorota Turska
Ewa Małgorzata Szepietowska

Michał Sprawka

Lublin, marzec 2017
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