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1. Fenomenologia leku.

  Czym jest lęk? W pewnym zakresie 
jest odpowiednikiem strachu (reakcji 
emocjonalnej występującej w sytuacji
zagrożenia). Jest to przejaw zaburzeń 
emocji – to stan emocjonalny o przy-
krym dla jednostki zabarwieniu, cha-
rakteryzujący się odczuwaniem nie-
uzasadnionych obaw, nieproporcjo-
nalny do jakichkolwiek bodźców ze-
wnętrznych, który cechuje się różnym 
nasileniem i czasem trwania. Towa-
rzyszy mu dyskomfort, często o natę-
żeniu trudnym do zniesienia. Pojawia 
się zazwyczaj jako sygnał alarmowy 
w związku z określonym zagrożeniem 
lub przeczuciem zatrważającej zmia-
ny wywodzącej się z nieznanego, nie-
realnego źródła. Modyfikuje nasze za-
chowanie, reakcje naszego organizmu,
emocje, sprawność intelektu. Zagro-
żenie to nie musi być rzeczywiste, is-
totne jest subiektywne poczucie zagro-
żenia. Może ono pełnić niekiedy funk-
cje pozytywne (sygnalizujące, mobi-
lizujące). Jeżeli stopień jego nasilenia 
mieści się w granicach dopuszczają-
cych możliwości adaptacyjne, to moż-
na mówić o lęku fizjologicznym. 
  Lęk nie stanowi racjonalnej reakcji 
na określony bodziec, jest odróżniany 
od strachu, który stanowi reakcję na 
znaną przyczynę. Podstawowa różnica 
między tymi pojęciami polega na tym, 
że strach jest uczuciem racjonalnym, 
lęk zaś irracjonalnym. Lęk i strach są 
świadomymi aspektami emocjonal-
nymi aktualnej oceny niebezpieczeń-
stwa i zagrożenia życia. Powiadamia-
ją organizm, że powinien być gotowy 
do działania. Jest sygnałem pozytyw-
nym. Założeniem lęku jest też sygna-
lizowanie niezgodności na poziomie 
świadomości i podświadomości, czyli 
„elementu przeczucia”, czasami „syg-
nału ostrzegawczego” – coś nie gra... 
„zmień miejsce, czas, osobę – ocal 
siebie”. Lęk jest także instynktem pier-
wotnym, który dany jest nam dla oca-
lenia swojej istotowości. Brak lęku jest 
niebezpieczny, bowiem nie pozwala
osobie na właściwe wyważenie i oce-
nienie jakości zdarzenia, sytuacji. Lęk, 
wyzwalany przez niezliczone świado-
me i nieświadome sygnały, ma moc 
kształtowania naszych zachowań, my-
śli i uczuć.
   Z jednej strony reakcja na różne 
czynniki sytuacyjne jest aktem racjo-
nalnym, z drugiej jednak pozostaje 
najczęstszym zaburzeniem emocjo-
nalnym i stanowi podstawę psycho-
patologii w większości zaburzeń psy-
chicznych. Lęk może być więc zjawi-
skiem tak fizjologicznym jak i pato-
logicznym. 
  Różnorodne i zupełnie odmienne sy-
tuacje mogą wywoływać podobne od-
czucia lękowe. Współcześni psycho-
chologowie i fizjolodzy zajmujący się 
problematyką lęku wyróżniają ponad 
osiemset różnych reakcji uważanych 
za lękowe lub wspomagające lęk. Nie 
istnieje jakaś jedna i powszechnie przy-
jmowana „koncepcja” lęku, wyróżnia-
jąca określone grupy symptomów i 
wyjaśniająca ich genezę i rozwój. Jest 

tak dlatego, że wraz z rozwojem psy-
chiatrii, psychologii, fizjologii, socjo-
logii poznajemy wciąż nowe sytuacje 
lękotwórcze i mechanizmy powsta-
wania lęku. Lęk jest pojęciem wielo-
znacznym i wielu autorów zajmują-
cych się tą problematyką próbuje w 
różny sposób je określać i wskazywać 
specyficzne właściwości reakcji lęko-
wych. Większość autorów jest zgod-
na, co do tego, że lęk mieści się w gru-
pie reakcji emocjonalnych na bodźce 
działające częściowo z zewnątrz, a 
głównie z wewnątrz organizmu. 
  Podejście fenomenologiczne wyróż-
nia trzy rodzaje lęku: (1) uczucie lęku, 
(2) nastroje lękowe, (3) dysforię lub 
stan lęku. Kurt Schneider zauważa, że 
lęk może mieć swój obiekt i sądzi, że 
tylko strach ma zawsze jakiś motyw, 
zaś lęk może być umotywowany lub 
nie – a lęków bez motywów nie nale-
ży uważać za lęki, które utraciły swój 
obiekt. Lęk może przybierać różne 
formy, np. napięcia, niepokoju, złego 
samopoczucia czy wreszcie paniki. 
Narastające napięcie lękowe może 
wywoływać gniew i agresję. Lęk jest 
też stanem psychopatologicznym cha-
rakteryzującym się uczuciem zagroże-
nia, któremu towarzyszą oznaki wzmo-
żonej aktywności autonomicznego
układu nerwowego. Bez względu jed-
nak na to, jak się lęk manifestuje, uru-
chamia on niejako automatycznie u-
kład neurowegetatywny, niezależny 
od naszej woli. Poziom lęku jest jed-
nym z podstawowych wskaźników 
psychologicznej płaszczyzny stresu. 
Lęk jest najczęstszym objawem psy-
chopatologicznym, występującym 
w większości zaburzeń psychicznych, 
zarówno w nerwicach, chorobach afek-
tywnych (depresja i mania), jak i psy-
chozach, w tym przede wszystkim 
w schizofrenii. Nie jest to więc objaw 
różnicujący zaburzenia psychiczne.
zne. Należy jednak pamiętać o tym, 
że jego wartość diagnostyczna jest za-
wsze duża. Lęk staje się chorobą, kie-
dy jest nadmiernie silny, pojawia się 
zbyt często i trwa zbyt długo. Powo-
duje znaczne cierpienia, co sprawia, 
że człowiek albo unika sytuacji wy-
wołującej lęk, albo traci panowanie 
nad sobą. Bardzo często zwiastunem 
poważnych zaburzeń psychicznych 
jest napad lęku. Ocenia się, że 25% 
osób zdrowych fizycznie przeżywa 
lęk w jakimś okresie życia, a 5–10% 
(a według innych badań nawet 15%) 
cierpi na zaburzenia lękowe. Reakcje 
lękowe mogą mieć różnorodne nasile-
nie i objawiać się na wiele sposobów: 
skrajnym ich przejawem są napady
paniki. W ciągu miesiąca od wystą-
pienia pierwszego napadu lęku około 
90% pacjentów spełnia kryteria po-
walające na rozpoznanie określonego
zaburzenia psychicznego (depresji, lę-
ku napadowego, innych zaburzeń lę-
kowych). 
  Lęk uznawany jest za sygnał śmier-
ci – liczni autorzy uważają lęk przed 
śmiercią za źródło innych lęków. Mó-
wimy tak o nim mając na myśli głów-
nie śmierć psychiczną czy duchową 
człowieka – ale znane są przecież i au-

tentyczne przypadki śmierci voodoo 
i nie bez powodu mówi się o umiera-
niu ze strachu. W zakresie drugiego 
prawa biologicznego przyczyną lęków
mogą być niedostatki w zakresie kul-
tury partnerstwa seksualnego, powikła-
ne dodatkowo przez alkoholizm. 
  Ważnym zagadnieniem jest rozróż-
nianie stanów lęku i depresji, choć bar-
dzo często stany te współwystępują, 
lub wręcz pokrywają się. U pacjentów 
ze stanami lękowymi już w młodości 
obserwowano stopniowy rozwój de-
presji połączonej z lękiem. Wyniki ba-
dań wskazują, iż współwystępowanie 
depresji i lęku jest znacznie częstsze, 
niż „czystych” postaci tych zaburzeń, 
spełniających klasyczne kryteria diag-
nostyczne. Wielu wybitnych psychiat-
rów do niedawna uważało, że stany lę-
kowe są niepełnoobjawową depresją 
i że depresja jest kontynuacją stanów 
lękowych. W ciągu ostatniego dwu-
dziestolecia pogląd ten stał się mniej
popularny. Zachodzi jednak poznaw-
cza konieczność różnicowania tych 
stanów. W obrazie klinicznym lęk tra-
ktuje się jako zespół objawów zawie-
rających składniki psychiczne, beha-
wioralne i wegetatywno-somatyczne 
a mianowicie: 
• objawy psychiczne: uczucie napię-
cia, niepokoju, skrępowania, uczucie 
zagrożenia z trwożliwym oczekiwa-
niem na przykre wydarzenia, niemoż-
ność odprężenia się (relaksacji), zabu-
rzenia koncentracji uwagi, sprawności 
pamięci, sprawności myślenia, zawę-
żenie pola spostrzegania;
•  objawy behawioralne manifestują 
się (w zależności od nasilenia lęku) 
stanami wychodzącymi od niepokoju 
manipulacyjnego, lokomocyjnego,
częstych zmian pozycji, przez niepo-
kój ruchowy, potrzebę chodzenia – do 
podniecenia ruchowego (agitacji), prze-
rażonego wyrazu twarzy, drżącego 
głosu, rąk i ciała, zaburzeń snu, rza-
dziej zahamowania; 
•  objawy wegetatywno-somatyczne: 
tachykardia, tachypnoë, wzrost ciśnie-
nia tętniczego, rzadziej jego nagły spa-
dek, wzrost napięcia mięśniowego, roz-
szerzenia źrenic, zwiększone wydzie-
lanie potu, zmniejszenie wydzielania 
śliny, zblednięcie skóry twarzy, częste 
oddawanie moczu, biegunki, zawroty 
głowy, uczucie lekkości w głowie, utra-
ta łaknienia, zaburzenia snu, obniżenie
libido;
• zaburzenia metaboliczne przejawia-
ją się zwiększonym wydzielaniem ka-
techolamin i sterydów nadnerczowych, 
podwyższonym poziomem choleste-
rolu, kwasów tłuszczowych, poziomu 
glukozy we krwi.
  O istnieniu lęku można najczęściej 
wnioskować pośrednio, z przekazów 

niewerbalnych. Świadczy o tym nad-
mierne akcentowanie objawów soma-
tycznych, niewspółmiernych do stanu 
przedmiotowego, lub szczególne za-
chowanie chorych: pobudzenie rucho-
we, unikanie spojrzeń, ostrożne wy-
powiedzi, podchwytliwe pytania - lub 
przeciwnie, ostentacyjnie dobry nastrój 
czy nawet tzw. czarny humor. Czasem
wyrazem pośrednim lęku są skargi na 
zaburzenia uwagi, pamięci, zmniej-
szone zainteresowanie otoczeniem. 
Bardzo typowe są zaburzenia snu pod 
postacią trudności zasypiania i kosz-
marnych marzeń sennych. Czasem 
chorzy boją się zasnąć i odwlekają 
porę spoczynku. Przy narastaniu lęku 
pojawia się nierzadko zupełna dezor-
ganizacja procesów myślenia, decyzji 
i działania. Lęk wpływa destrukcyjnie 
na myślenie, które staje się chaotyczne i 
irracjonalne. Przy małym nasileniu lęk 
może się uzewnętrznić nieznacznym 
niepokojem ruchowym (tzw. niepokój 
manipulacyjny). Lęk bardziej inten-
sywny przejawia się tzw. niepokojem 
lokomocyjnym. W skrajnych przypad-
kach przejawia się silnym podniece-
niem ruchowym, nawet ze skłonnoś-
cią do ucieczki i błagania o pomoc.
  Lęk odgrywa dużą rolę w fizjologii 
i psychologii człowieka. Nastawienie 
lękowe wytworzone w dzieciństwie 
wykazuje znaczną trwałość, co nie 
znaczy, że manifestuje się w sposób 
ciągły. Przewlekły lęk bywa wywoła-
ny długotrwałym zagrożeniem. Silny 
wymaga natychmiastowej interwencji 
psychiatrycznej. O stanie lęku może-
my mówić wtedy, gdy uczucie to jest 
tak silne, że prowadzi do pobudzenia i 
różnych reakcji somatycznych. Kiedy 
jednak przekracza możliwości adapta-
cyjne – uniemożliwia przystosowanie
lub nawet pełni funkcje destrukcyjne.
Większość prób samobójczych do-
konywana jest przez osoby cierpiące 
z powodu różnych zaburzeń psychicz-
nych, którym towarzyszy lęk. 

2. Zagadnienia definicyjne.

   Istnieje wiele teorii, które opisują, 
definiują i zajmują się koncepcjami 
lęku. Można podzielić je dychoto-
micznie – na podejście psychologicz-
ne i biologiczne. Etymologicznie sło-
wo „lęk” wywodzi się z języka grec-
kiego – anchein, co znaczy: „dusić 
się, udusić, zamknięcie”. Niemieckie 
słowo Angst, tłumaczone jest zwykle 
jako strach, czy trwoga, natomiast an-
gielskie anxiety – jako lęk, niepokój, a 
w skrajnych przypadkach jako strach. 
Lęk można opisać jako stan emocjo-
nalny o przykrym dla jednostki zabar-
wieniu, charakteryzujący się odczu-
waniem nieuzasadnionych obaw, czy 

uczucia zagrożenia, cechuje się on 
różnym nasileniem i czasem trwania. 
Lęk jest jednym z najważniejszych ob-
jawów w psychopatologii i jest obec-
ny w przypadkach większości chorób 
psychicznych i somatycznych. 
 Wyróżniamy lęki racjonalne i irracjo-
nalne. O lęku jako objawie psychopa-
tologicznym mówi się wówczas, gdy 
wystąpienie jego może być uzasad-
nione, ale natężenie zbyt wielkie lub 
czas jego trwania przedłuża się ponad
normę i zdaje się przerastać możli-
wości obrony ze strony organizmu. 
Niektórzy uważają, że nie jest on ob-
jawem, lecz najbardziej rozpowszech-
nionym zespołem objawów w psy-
chopatologii, odznaczającym się dość
charakterystycznymi zmianami psy-
chicznymi, motorycznymi i wegetaty-
wnymi. Współcześni autorzy szwaj-
carscy – W. Pöldinger, P. Kielholz 
i H. Binder – dzielą lęk nieumotywo-
wany na nerwicowy i psychotyczny, 
określając ten ostatni jako endogenny. 
Przyczyn powstawania urojeń należy 
dopatrywać się w lęku, który powstaje 
u człowieka niezdolnego do zadawa-
lającego współdziałania ze środowis-
kiem społecznym. Osoba przeżywają-
ca urojenia przenosi lęk, dzięki me-
chanizmowi projekcji, na tzw. pseudo-
społeczeństwo”). Źródłem zaburzeń 
lękowych jest prawie zawsze zbyt sil-
ny lub zbyt długo trwający stres i 
w efekcie przeciążenie psychiczne. 
Kępiński proponuje klasyfikację lęku 
w zależności od źródła i wyróżnia lęk 
biologiczny, społeczny, moralny i dez-
integracyjny. Do najczęstszych przeja-
wów zaburzeń lękowych należą: 
• lęk uogólniony (przewlekły, wolno-
płynący) – długotrwale utrzymujące 
się napięcie lękowe o różnej, lecz ma-
ło zmieniającej się intensywności;
• lęk napadowy (napady paniki) – 
krótkotrwałe, powtarzające się epizo-
dy o bardzo dużym nasileniu przeży-
wanego lęku;
• lęk w postaci fobii tj. nawykowego 
unikania sytuacji lękorodnych, koja-
rzonych z obawą przed wystąpieniem 
objawów nasilonego lęku (lęk wyprze-
dzający, antycypacyjny).
  Stany lękowe zaczynają być choro-
bą, jeśli pojawiają się zbyt często i ich 
nasilenie jest znaczne, jeśli powodują 
dyskomfort i sprawiają cierpienie lub 
ból, a ich nasilenie zakłóca prawidło-
we funkcjonowanie człowieka.
   Zaburzenia lękowe mogą być po-
czątkiem choroby o określonych, cha-
rakterystycznych objawach – jeśli po- 
wodują zmiany zachowania polegają-
ce na unikaniu określonych sytuacji 
lub miejsc i są wyraźnym wewnętrz-
nym ograniczeniem swobody jednost-
ki.
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