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Pali się 

Małgorzata Biylnik, 22.05.2020 

Ogień to element, dzięki któremu jako cywilizacja byliśmy i nadal jesteśmy w stanie się 

rozwijać. Kojarzy się z bezpieczeństwem, ogniskiem domowym, ciepłem, komfortem. Jako żywioł 

jest ogromną siłą, która nieokiełznana potrafi niszczyć wszystko, co napotka na swojej drodze. 

Można też mówić o czymś, co nazywamy wewnętrznym ogniem. Kiedy ktoś „aż pali” się do 

działania, ma iskrę w oku – to coś, co opromienia otoczenie, jest zaangażowany i wytrwale dąży do 

obranych celów. Co jednak sprawia, że niekiedy ta iskra, która tak wesoło w nas podryguje, 

zaczyna przygasać i z czasem jej blask staje się coraz mniej dostrzegalny? Jak rozpoznać moment, 

kiedy już nie pali się, a zaczyna powoli wypalać? 

Czuć dym  

Pojawia się zmęczenie w postaci wyczerpania zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Sens, 

który kiedyś był częścią naszej pracy, nagle zaczyna blaknąć. Zaangażowanie rozmywa się i przeradza 

w program podtrzymywania funkcji życiowych w trybie ósma – szesnasta, ósma – szesnasta. Coraz 

trudniej nam wykonywać obowiązki, łatwiej ulegamy rozproszeniu, a napięcie, które temu 

towarzyszy, sprawia, że nasz lont staje się bardzo krótki i emocje łatwo biorą górę. Towarzyszące 

temu poczucie osamotnienia jedynie potęguje wszystkie te objawy – objawy wypalenia 

zawodowego.  

Przez wiele lat wypalenie zawodowe było wiązane z zawodami, w których kontakt z drugim 

człowiekiem jest częsty, angażujący emocjonalnie oraz wiąże się z niesieniem pomocy innym. Twórca 

tego pojęcia, amerykański psychiatra Herbert J. Freudenberger, definiował wypalenie jako spadek 

energii u pracownika, pojawiający się na skutek przytłoczenia problemami innych oraz stan 

wyczerpania spowodowany nadmiernymi wymaganiami stawianymi jednostce przez środowisko 

pracy w aspekcie społecznym i fizycznym. Zatem zawód lekarza, pielęgniarki, terapeuty, pracownika 

socjalnego, prawnika, kuratora sądowego etc. statystycznie częściej narażony jest na wystąpienie 

tego zjawiska. Jednak nie oznacza to – niestety – że inne role zawodowe są zupełnie wolne od 

wypalenia zawodowego.  

Szacuje się, że około 50% wszystkich pracowników doświadcza symptomów wypalenia 

zawodowego (jest to 32% wzrost w porównaniu do sytuacji jeszcze sprzed 20 lat). Objawy wypalenia 

dotykają zarówno sfery fizycznej (bóle głowy, problemy trawienne, osłabienie), sfery emocjonalnej 

(drażliwość, bezradność, obniżenie samooceny), jak i sfery behawioralnej związanej z zachowaniem 

w miejscu pracy (zwiększona nieobecność w pracy, konflikty, lekceważenie, cynizm, złe zarządzanie 
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czasem, obojętność wobec klientów). Niedopasowanie pracownika do organizacji lub źle kierujący 

zespołem lider przyczyniają się do występowania objawów wypalenia. Niektórzy badacze wskazują 

również na cechy osobowościowe, które w odpowiednich okolicznościach zewnętrznych również 

mogą predysponować do wystąpienia symptomów wypalenia. Do czynników indywidualnych zalicza 

się między innymi niską samoocenę, bierność, niepewność, nieracjonalne przekonanie o roli 

zawodowej, niskie poczucie skuteczności czy unikanie sytuacji trudnych. Przyczyniają się one do 

wybierania i stosowania nieskutecznych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, co nie 

pozwala jednostce skutecznie poradzić sobie z napotkanymi problemami. Złe zarządzanie oraz częste 

konflikty w miejscu pracy wiążą się z czynnikami interpersonalnymi. Z jednej strony zalicza się do tej 

grupy charakter pracy w danej roli zawodowej (np. udzielanie wsparcia i pomocy innym ludziom, co 

sprawia, że nasze własne zasoby ulegają uszczupleniu), a z drugiej kontakty i relacje w miejscu pracy 

względem współpracowników i przełożonych. Do tych ostatnich zaliczyć można mobbing, przemoc 

psychiczną, nadmierną rywalizację, zaburzoną komunikację, intencjonalne lub nieintencjonalne 

przyczynianie się przełożonego do zaniżania poczucia własnej wartości u pracownika, podważanie 

kompetencji czy blokowanie ścieżek rozwoju pracowników.  

 Czynniki organizacyjne wiążą się m.in. z niedostosowaniem wymagań do możliwości 

pracownika (np. zbyt duża liczba zadań i zbyt mały czas na ich realizację; zadania do których 

pracownik nie otrzymuje odpowiednich narzędzi aby je realizować), a komunikacja pomiędzy 

przełożonym i pracownikiem przebiega w sposób zniekształcony, co generuje napięcie emocjonalne  

i prowadzi do nieporozumień (informacje przekazywane w sposób niedokładny i niewystarczający do 

wykonania określonych zadań). Pracownik może też otrzymywać sprzeczne polecenia ze strony 

dwóch różnych przełożonych, co uniemożliwia wykonywanie wszystkich zadań efektywnie. W końcu, 

system wartości pracownika może być niezgodny z wartościami i celami organizacji. Wpływ mogą też 

mieć czynniki fizyczne, takie jak hałas, zatłoczenie, niedostosowane sprzęty biurowe, rozciągnięty 

czas pracy (praca wieczorem lub w nocy), napięcia powodowane niemożnością pogodzenia pracy  

z obowiązkami rodzinnymi etc.  

Obecnie wszyscy znaleźliśmy się w warunkach, kiedy wyczerpanie pracą wydaje się być 

bardzo namacalnym problemem. Praca zdalna zaburza i zaciera wyraźną granicę pomiędzy czasem 

spędzanym w pracy, a życiem prywatnym. Generuje pracę w godzinach niestandardowych, przez co 

może powstawać wrażenie, że nasz dzień pracy nigdy się nie kończy. Finalnie – jest jak papierek 

lakmusowy dla pracy zespołów i ich przełożonych. Jeśli coś nie funkcjonuje tak, jak powinno, teraz 

jest znacznie bardziej widoczne. Temperatura rośnie. Czuć dym.  
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W podróży do przemyśla  

  Co zatem można zrobić, żeby poradzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w życiu 

zawodowym? Nie ma na to złotego środka, który niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 

zlikwiduje wszystkie nasze troski i problemy. Jest jednak rzecz, która, jeśli ją sobie uświadomimy, 

pozwala przetrwać nawet w najbardziej drastycznych warunkach. Tą „rzeczą” jest sens.  

 Viktor Frankl1, twórca logoterapii (od greckiego logos, które w starożytnej filozofii odnosiło 

się jako termin do wewnętrznej racjonalności, spójności i uporządkowania czegoś: duszy, świata, 

wypowiedzi, argumentacji; w kontekście psychoterapii tłumaczone jest po porostu jako sens), 

psycholog i psychoterapeuta, ocalały z obozów koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. To właśnie tam 

Frankl zaobserwował i dał początek podejściu logoterapuetycznemu. Życie obozowe doświadczyło go 

– ciężkie prace fizyczne, utrata całej rodziny, głód. Mimo tych drastycznych przeżyć, to właśnie tam 

zauważa, że niezależnie od warunków w jakich się znajdziemy – wewnętrznie pozostajemy wolni. 

Zawsze możemy dokonać wyboru, w jaki sposób myślimy o pewnych rzeczach, jakie żywimy 

nastawienie do świata i drugiego człowieka. Posiadanie sumienia, wolnej woli i samoświadomości, jak 

mówi autor, predysponuje nas niejako do tego, aby kształtować siebie samych niezależnie od 

warunków zewnętrznych, przy jednoczesnym braniu odpowiedzialności za własne życie. Człowiek 

jako jedyna istota jest w stanie nadać sens własnemu cierpieniu – ma potencjał, aby z trudności 

wychodzić silniejszym. Również teorie opisujące dynamikę procesu wypalenia wskazują na końcowy 

etap, nazywany odradzaniem się (phoenix phenomenon), gdzie jego angielska nazwa oddaje nawet 

bardziej znaczenie tego momentu, jako stan, kiedy jednostka zaczyna z faz wypalenia wchodzić  

w proces zdrowienia, gojenia ran – odradza się z popiołów.  

 W wędrówce ku poszukiwaniu sensu, pierwszym przystankiem jest odnalezienie świata 

wartości, a następnie aktywne doświadczanie i życie zgodnie z nimi. Wymaga to od człowieka 

włożenia w ten proces niemało trudu. Świat przyzwyczaił nas do szybkiego tempa. Wszystko znajduje 

się od nas na zaledwie odległość palca – jednego kliknięcia. Konsumujemy treści nie trawiąc ich, kiedy 

strumień, którym do nas napływają jest nader szeroki. Ten brak trawienia, brak zastanowienia 

sprawia, że ograniczamy swoją percepcję jedynie do reagowania. Na każdą akcję natychmiast 

odpowiadamy reakcją – być może czując presję otoczenia, presję, którą sami sobie nakładamy, a być 

może nie umiemy już inaczej. Dostęp do świata wartości zaczyna się od pracy, polegającej na bardzo 

                                                           
1
 Bardzo polecam Waszej uwadze książkę Viktora E. Frankla „Człowiek w poszukiwaniu sensu”  
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czasami mogłoby się wydawać niełatwym zadaniu, mianowicie na myśleniu. Na zastanowieniu się, co 

jest dla mnie ważne, na przemyśleniu tego, co i po co chcę w życiu robić. Może to być czasami 

trudne, czasami niekomfortowe, ale z każdej podróży do wewnętrznego przemyśla, wracamy 

bogatszym.   

Pirofity aktywne 

 Człowiek nie jest odosobniony w radzeniu sobie z cierpieniem, którego doświadcza. 

W świecie przyrody wyczynu tego dokonują także małże tworząc perłę z ziarenka piasku - kiedy trafia 

ono do ich muszli, wywołuje dyskomfort, przez co małż zaczyna otaczać je masą perłową. Innym 

przykładem są rośliny, które dosłownie na przestrzeni lat poradziły sobie z wypaleniem – do tego 

stopnia, że ogień stał się nieodzowną częścią ich życia. Pirofity aktywne – bo o nich będzie mowa - to 

grupa roślin należąca do pirofitów, czyli roślin które w wyniku ewolucji przystosowały się do 

oddziaływania ognia. Pirofity aktywne to najczęściej rośliny zielne i krzewy, dla których ogień, co 

wydaje się paradoksalne, jest niezbędnym czynnikiem potrzebnym do wzrostu, wykształcenia nasion 

czy kiełkowania. Coś, co wydaje się być niszczącą siłą, w przypadku tych roślin jest czynnikiem 

stymulującym do rozwoju oraz pozwalającym na przetrwanie. Roślina na skutek kontaktu z ogniem  

i mimo początkowego wydawać by się mogło zniszczenia, jest w stanie rozkwitnąć. Jest to coś,  

co łączy te rośliny i ludzi. Tak jak one posiadamy wewnętrzny potencjał i możliwość do podnoszenia 

się i wzrostu w najtrudniejszych momentach naszego życia.  
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