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Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie tezy dotyczącej 
różnic w przejawianym poziomie lęku i niepokoju egzystencjalnego u osób 
o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych  W badaniach posłużono 
się rysunkowym Testem Twórczego myślenia k  urbana i h  jellena, ska-
lą niepokoju egzystencjalnego autorstwa a  jurosa oraz Inwentarzem stanu 
i Cechy lęku (IsCl-sTaI)  analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić 
istotne statystycznie różnice w przejawianym niepokoju egzystencjalnym po-
między osobami uzdolnionymi twórczo a badanymi o niskim poziomie tych 
zdolności, nie stwierdzono natomiast różnic w poziomie lęku pomiędzy wy-
odrębnionymi grupami 
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exiSteNtiAl ANxiety AND feAr iN peOple 
With vArieD level Of creAtivity

Abstract

In order to test hypotheses about differences in existential anxiety and 
fear between people with high and low level of creativity, the following me-
thods have been used existential anxiety scale, state-Trait anxiety Invento-
ry (sTaI) and Test for Creative Thinking – drawing production (TCT-dp)  
The researches shows differences in existential anxiety between groups with 
high and low results in Test for Creative Thinking – drawing production 
(TCT-dp), there were no differences in fear 

key words: existential anxiety, state-trait anxiety, creativity
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Wprowadzenie

niepokój egzystencjalny w psychologii rozumiany jest jako bezpośrednie 
następstwo zagrożenia najważniejszej dla jednostki ludzkiej wartości, jaką 
stanowi jej własna egzystencja  niepokój ten przejawia się w postaci boles-
nego przeżycia, cierpienia, strachu będącego rezultatem uświadomienia so-
bie ewentualności zatracenia własnej egzystencji  sposób jego przeżywania 
uzależniony jest od tego, w jaki sposób jednostka spostrzega własne życie, 
jego sens oraz jakie wyznaje wartości  Wśród czynników mających wpływ 
na przeżywanie doświadczanego niepokoju egzystencjalnego, znaczącą rolę 
odgrywają przeszkody i ograniczenia jakich człowiek doświadcza  sposób 
ich interpretacji i nadawane im przez jednostkę znaczenie powodują, iż nie-
pokój przybiera formę konkretnych problemów i obaw (juros, 1988) 

Bycie człowieka w świecie (dasein) oraz jego ustosunkowanie się do 
poszczególnych wymiarów swojego życia wywołuje niepokój, przejawiający 
się w charakterystyczny sposób, w zależności od sfery, której dotyczy  Wy-
różnionymi przez egzystencjalistów wymiarami życia są: umwelt – wymiar 
świata fizycznego, naturalnego, mitwelt – świat wzajemnych międzyludzkich 
relacji oraz eigenwelt – tzw  własny świat (may, 1995) 

niepokój egzystencjalny, w odróżnieniu od lęku, jest odczuciem całko-
wicie bezprzedmiotowym, zasadnym więc wydaje się rozgraniczenie tych 
terminów  Tym co łączy niepokój egzystencjalny i lęk jest fakt, iż niepo-
kój odczuwany przez jednostkę może się konkretyzować w postaci wyraźnie 
określonych lęków, w zależności od osobistych doświadczeń oraz znaczeń 
jakie osoba im nadaje (juros, 1988) 

lęk stanowi swego rodzaju konstrukt teoretyczny, operacjonalizowany za 
pomocą wielu zmiennych, co czyni go terminem niejednoznacznym, trudno 
także skonstruować wyczerpującą i pełną teorię lęku  zagadnienie to jest 
obszernie eksplorowane na gruncie psychologii, według wielu psychologów 
to właśnie lęk stanowi istotny element różnorodnych zaburzeń psychicznych, 
a jego redukcja jest jednym z ważniejszych celów terapii (ledwoch, 1991) 

Badacze podejmujący zagadnienie lęku często określają tę zmienną w ka-
tegoriach emocji, procesu lub stanu (rachman, 2005), jako jedną z charakte-
rystyk osobowości mających znaczenie adaptacyjne (schönpflug, 2003), jako 
normalną reakcję na pojawiające się w życiu sytuacje (Trickett, 2003)  Fritz 
riemann (2005) lęk określa jako nieodłączny element ludzkiej egzystencji 

najczęściej przyjmowana definicja lęku ujmuje tę zmienną jako reakcję 
emocjonalną, zespół takich reakcji, bądź stan emocjonalny  lęk jako emo-
cja o zabarwieniu negatywnym, określana bywa jako powiązane z napięciem 
oczekiwanie na pojawienie się niejasnego a zagrażającego bodźca (łosiak, 
1984) 
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Istotny element w opisie tej zmiennej stanowi rozróżnienie pojęć stanu 
i cechy lęku  lęk-stan rozumiany jest jako reakcja emocjonalna, składająca 
się z subiektywnego uczucia napięcia i zagrożenia, związana z pobudzeniem 
autonomicznego układu nerwowego  lęk-cecha oznacza trwałą dyspozycję 
do reagowania lękiem oraz interpretowania przeżywanej sytuacji jako za-
grażającej  lęk jako stan może pojawiać się w określonych okolicznościach, 
cechować się różnym czasem trwania, pozostaje jednak funkcją lęku rozu-
mianego jako cecha (spielberger, 1972a, za: łosiak, 1984) 

Twórczość, która w ostatnich latach stała się przedmiotem zarówno wie-
lu badań empirycznych, jak i refleksji teoretycznych, jest eksplorowana pod 
kątem wielu jej aspektów  Wielu badaczy podjęło próbę usystematyzowania 
wiedzy z tej dziedziny, starając się wygenerować jak najtrafniejszą koncep-
cję, która stanowiłaby odpowiedź na nurtujące pytania dotyczące istoty 
i uwarunkowań tego zjawiska  jak się okazuje, ustalenie podstawowych pra-
widłowości zależy od samego rozumienia pojęcia „twórczość”  Współcześ-
nie w psychologii funkcjonują trzy zasadnicze podejścia do ujmowania tej 
zmiennej  zalicza się do nich rozumienie twórczości w kategoriach procesu, 
cechy wytworu oraz cechy osoby podejmującej aktywność twórczą (nęcka, 
2001; stróżewski, 2007) 

Wśród autorów, którzy przedmiotem swoich zainteresowań uczynili twór-
czość, coraz większą popularnością cieszy się termin kreatywność  przyjmuje 
się, iż podstawową różnicą pomiędzy pojęciami „twórczość” i „kreatywność” 
jest fakt, iż atrybut twórczości można przypisać zarówno osobie, jak i pro-
duktowi jego aktywności, kreatywność natomiast odnosi się do właściwości 
przypisywanej osobie, jest cechą indywidualną charakteryzującą człowieka 
(karwowski, 2009) 

zdolności jako jedna z kategorii różnic indywidualnych określane są 
jako właściwość, dzięki której jednostki charakteryzujące się podobnym po-
ziomem motywacji oraz takim samym wcześniejszym przygotowaniem osią-
gają niejednakowe rezultaty w różnego rodzaju aktywnościach (pietrasiński, 
1976) 

zdolności twórcze można zatem określić jako różnice indywidualne 
w predyspozycjach do generowania wytworów nowych i wartościowych  
zdolność do wytwarzania produktów charakteryzujących się tymi dwiema 
cechami nie może być utożsamiana z zachowaniem, jednak dopiero na pod-
stawie jakiejś formy ekspresji można wnioskować o twórczości jako cesze 
osoby (nęcka, 2001) 
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hipotezy

analiza problematyki zdolności twórczych w powiązaniu z lękiem i nie-
pokojem egzystencjalnym daje podstawy do sformułowania głównego pro-
blemu badawczego: „jaki poziom niepokoju egzystencjalnego i lęku charak-
teryzuje osoby o wysokim i niskim poziomie zdolności twórczych?” 

na podstawie założeń teoretycznych oraz wyników dotychczas przepro-
wadzonych badań wygenerowano następujące hipotezy:

h1: osoby charakteryzujące się wysokim poziomem zdolności twórczych 
przejawiają wyższy poziom niepokoju egzystencjalnego w porównaniu z oso-
bami o niskim poziomie tych zdolności 

hipoteza pierwsza opiera się na założeniach dotyczących osobowoś-
ciowych właściwości ludzi twórczych  zgodnie z opisującymi je teoriami, 
twórców cechuje refleksyjność, niezależność, tendencja do głębszej analizy 
obserwowanych zjawisk, otwartość na doświadczenia oraz zwiększona wraż-
liwość percepcyjna (nęcka, 2001; may, 1995)  Cechy te sprzyjają pogłębionej 
refleksji na temat własnej egzystencji, spełniania siebie, sensu życia  przeży-
wanie niepokoju egzystencjalnego, określanego jako pewien rodzaj cierpie-
nia, którego podstawę stanowi świadomość skończoności własnej egzystencji 
wymaga pogłębionej refleksji nad własnym życiem, relacjami z innymi ludź-
mi, naturą (juros, 1988)  osoby twórcze, skłonne do takiej refleksji, charak-
teryzujące się wysoką wrażliwością, mogą przejawiać podwyższony poziom 
niepokoju egzystencjalnego, z racji samego faktu podejmowania rozważań 
na temat sensu życia i otaczającej rzeczywistości 

h2: osoby charakteryzujące się wysokim poziomem zdolności twórczych 
przejawiają wyższy poziom lęku rozumianego jako stan i jako cecha w po-
równaniu z osobami o niskim poziomie tych zdolności 

hipoteza druga sformułowana została na podstawie analizy wyników ba-
dań podejmujących zagadnienie specyfiki osobowościowych mechanizmów 
charakterystycznych dla osób twórczych  Wyniki te świadczą o podwyższo-
nej, w stosunku do osób o niższym poziomie zdolności twórczych, często-
tliwości przeżywania przez twórców stanów przygnębienia, wewnętrznego 
rozbicia, tendencji do niezrównoważenia emocjonalnego (Trzebiński, 1981)  
u osób twórczych obserwuje się ponadto podwyższone ryzyko zapadnięcia 
na depresję, zaburzenia maniakalno-depresyjne oraz zaburzenia z kręgu 
schizofrenii (nęcka, 2001)  lęk stanowi jedno z najczęściej obserwowanych 
zjawisk towarzyszących różnorodnym zaburzeniom psychicznym, jest on 
również charakterystyczny dla osób cierpiących na depresję  W przypadku 
tego zaburzenia, objawia się on pod postacią objawów somatycznych, jak i 
w sferze funkcjonowania psychospołecznego  zaburzenia z kręgu schizofre-
nii, cechujące się szerokim oddziaływaniem na wiele sfer aktywności ludz-
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kiej, przyczyniają się często do reorganizacji stylu życia, zmuszają jednostkę 
do rezygnacji z realizowania własnych celów, pragnień  zaburzenia tego typu 
niejednokrotnie blokują funkcjonowanie mechanizmów przystosowawczych 
i rozwojowych  konsekwencją takiego stanu rzeczy jest często podwyższony 
poziom lęku (ledwoch, 1991) 

h3: Istnieje dodatnia zależność pomiędzy przejawianym poziomem lęku 
rozumianego jako stan i jako cecha a poziomem doświadczanego niepokoju 
egzystencjalnego 

hipoteza trzecia, zakładająca związek pomiędzy przejawianym lękiem-
stanem i lękiem-cechą a doświadczanym niepokojem egzystencjalnym znaj-
duje swe uzasadnienie w założeniu, iż niepokój egzystencjalny, w wyni-
ku ustosunkowania się osoby do własnego życia, może się konkretyzować 
w formie określonych lęków bądź obaw (juros, 1988)  zdolność człowieka do 
przeżywania niepokoju egzystencjalnego nie jest wyuczona, w przeciwień-
stwie do formy oraz natężenia, jakie nabiera w doświadczeniu konkretnej 
jednostki  Fakt przeżywania niepokoju egzystencjalnego wiąże się z poja-
wieniem się nowych możliwości samorealizacji, jednak istnieje możliwość 
zagrożenia dotychczasowego statusu człowieka  konsekwencją tego stanu 
może być pojawiający się w takiej sytuacji lęk (dąbrowski, 1975) 

h4: osoby studiujące kierunki artystyczne przejawiają wyższy poziom 
zdolności twórczych, w porównaniu ze studentami innych kierunków 

hipoteza czwarta, zakładająca wyższy poziom zdolności twórczych 
u studentów kierunków artystycznych, w porównaniu z osobami studiują-
cymi inne kierunki, opiera się na założeniu, iż osoby te, częściej niż po-
zostali badani przechodzą swoisty trening twórczości  kierunki artystyczne 
wymagają od studentów oryginalności, pomysłowości, otwartości na nowe 
doświadczenia, a także często generowania nowych wytworów  uczestnictwo 
w zajęciach, na których jednostka musi się wykazać takimi cechami niewąt-
pliwie służy podwyższeniu potencjału twórczego (nęcka, 2001) 

kolejnym argumentem przemawiającym za potwierdzeniem tej hipotezy 
jest stanowisko głoszące, iż przebywanie w środowisku kreatogennym za-
chęca jednostkę do podejmowania twórczej aktywności, a tym samym przy-
czynia się do podniesienia poziomu prezentowanych przez nią zdolności 
twórczych (nęcka, 2001, sękowski, 2005)  osoby studiujące kierunki arty-
styczne, często mające styczność z innymi twórcami, jednocześnie zachę-
cane do podejmowania twórczych działań, często przebywają w środowisku 
sprzyjającym tego typu aktywności 
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metoda

Operacjonalizacja zmiennych
W celu pomiaru zmiennych ujętych w hipotezach użyto następujących 

kwestionariuszy: rysunkowy Test Twórczego myślenia k  urbana i h  jelle-
na, Inwentarz stanu i Cechy lęku (IsCl-sTaI) oraz skala niepokoju egzy-
stencjalnego sne andrzeja jurosa 

rysunkowy Test Twórczego myślenia – Test for Creative Thinking – Dra-
wing Production (TCT-dp) autorstwa hansa jellena i klausa urbana w pol-
skiej adaptacji anny matczak, aleksandry jaworowskiej i joanny stańczak 
stanowi wierny przekład metody służącej do badania predyspozycji twór-
czych  narzędzie to jest uniwersalne, może służyć do badania dzieci w wie-
ku przedszkolnym jak i dorosłych, niezależnie od poziomu wykształcenia  
na rysunkowy Test Twórczego myślenia składają się dwie wersje arkuszy 
testowych – a i B, przy czym arkusz B stanowi odwróconą o 180° wer-
sję a testu  Test polega na dokończeniu rysunku, którego zaczątek stanowi 
kwadratowa rama oraz sześć elementów graficznych – pięć w obrębie ramy 
i jeden poza nią (matczak, jaworowska, stańczak, 2000) 

Inwentarz stanu i Cechy lęku sTaI stanowi adaptację opracowanego 
przez C  d  spielbergera, r  l gorsucha, i r  e  lushene’a kwestionariu-
sza State-Trait Anxiety Investory (sTaI)  kwestionariusz służy do badania 
zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych bez względu na poziom wykształ-
cenia, może być stosowany w badaniach indywidualnych i grupowych  Test 
składa się z 40 twierdzeń, zadaniem osoby badanej jest ustosunkowanie się 
do nich przez wybranie jednej z czterech odpowiedzi  pierwsze 20 twierdzeń 
(X-1) składa się na wymiar lęk-stan a możliwe do wyboru odpowiedzi do-
tyczą stopnia prawdziwości, w jakim każde ze stwierdzeń opisuje aktualny 
stan badanego  kolejne 20 twierdzeń (X-2) składa się na wymiar lęk-cecha 
a możliwe do wyboru odpowiedzi mierzą częstość występowania u badanego 
opisanych w twierdzeniach odczuć  Czas wypełniania kwestionariusza nie 
jest ograniczony, w praktyce nie przekracza 15-20 minut dla obu skal (sos-
nowski, Wrześniewski, jaworowska, Fecenec, 2006) 

skala niepokoju egzystencjalnego andrzeja jurosa (1989) składa się z 75 
twierdzeń, do których osoba badana ustosunkowuje się na siedmiostopnio-
wej skali częstości (1 – nigdy, 7 – stale)  Test będący kwestionariuszem czyn-
nikowym bada trzy sfery niepokoju egzystencjalnego, odnoszące się do różnych 
aspektów funkcjonowanie jednostki 

sfera eigenwelt dotyczy ustosunkowania się człowieka do samego siebie 
i konfrontacji z samym sobą  W sferze tej autor wyodrębnił trzy czynniki: e1 
– lęk przed winą i potępieniem; e2 – lęk przed pustką i bezsensem; e3 – lęk 
przed losem i śmiercią
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koleją wyodrębnioną przez autora sferą jest sfera mitwelt bezpośrednio zwią-
zana z lękiem przed samotnością i poczuciem osamotnienia, będącym konse-
kwencją konfrontacji z samym sobą w relacji do innych osób  W sferze tej wy-
odrębniono następujące czynniki: m1 – lęk przed innością; m2 – lęk przed 
konfrontacją i brakiem oparcia; m3 – lęk przed bliskością i otwartością; m4 
– lęk przed powierzchownością i brakiem więzi międzyludzkiej 

ostatnią sferą jest sfera umwelt – wiąże się ona z doświadczaniem lęku 
stanowiącego rezultat niepełnej konfrontacji z samym sobą w relacji do na-
tury  na tę sferę składają się następujące czynniki: u1 – lęk przed utratą 
witalności; u2 – lęk przed winą za niszczenie przyrody; u3 – lęk o stan 
przyrody 

Badana próba
Badaniami objęto grupę 120 studentów lubelskich uczelni  przebadano 81 

kobiet i 39 mężczyzn  Wiek badanych osób mieści się w przedziale 19-26 lat, 
średnia wieku wynosi 21,36 roku, odchylenie standardowe 1,51  Większość 
osób badanych deklaruje miasto jako miejsce swojego zamieszkania (67,5% 
spośród wszystkich przebadanych), 32,5% to mieszkańcy wsi 

Badaniami objęto studentów 15 różnych kierunków, które pogrupo-
wano w 5 ogólnych kategorii  pierwsza z nich to „kierunki artystyczne”, 
do których zaliczono: edukację plastyczną (n=8), malarstwo (n=6), histo-
rię sztuki (n=2), architekturę i urbanistykę (n=11), architekturę krajobrazu 
(n=3) – łącznie 30 badanych  kolejną kategorię stanowią „nauki humani-
styczne”, na którą składają się: historia (n=6), filologia polska (n=10), filolo-
gia romańska (n=5), łącznie 21 osób  do „nauk społecznych” zaliczono: so-
cjologię (n=15), ekonomię (n=6) oraz pedagogikę (n=9), łącznie 30 badanych  
na kategorię „prawo i administracja” liczącą 15 osób składają się studenci 
prawa (n=12) oraz administracji (n=3)  ostatnią wyodrębnioną kategorią jest 
„matematyka i Informatyka”, w której znalazło się 14 studentów matematyki 
i 10 studentów informatyki 

na podstawie uzyskanych w trakcie badań wyników wyodrębniono trzy 
kategorie osób ze względu na przejawiany poziom zdolności twórczych (wy-
niki niskie: n=30, wyniki średnie n=60, wyniki wysokie n=30)  Wyniki 
osób z poszczególnych kategorii poddano analizom statystycznym mają-
cym na celu weryfikację zakładanych różnic w odczuwanym poziomie lęku 
i niepokoju egzystencjalnego, między osobami o różnym poziomie zdolności 
twórczych 

Procedura badań
Badania mające na celu weryfikację postawionych hipotez przeprowadzo-

no w okresie luty – kwiecień 2011 roku w lublinie  dobór osób do grupy 
odbywał się z uwzględnieniem kierunku studiów  Celem uzyskania zróżni-
cowanych wyników w rysunkowym Teście Twórczego myślenia k  urbana i 
h  jellena badaniami objęto studentów różnych kierunków, które w założe-
niu wymagają mniejszych bądź większych uzdolnień twórczych 
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Badania prowadzano indywidualnie oraz grupowo, składały się one za-
sadniczo z dwóch części  pierwsza z nich polegała na uzupełnieniu rysun-
kowego Testu Twórczego myślenia k  urbana i h  jellena, w drugiej badani 
zostali poproszeni o wypełnienie Inwentarza stanu i Cechy lęku oraz skali 
niepokoju egzystencjalnego 

Wyniki

Celem weryfikacji hipotezy pierwszej, stwierdzającej istnienie różnic 
w poziomie przeżywanego niepokoju egzystencjalnego pomiędzy osobami 
o wysokim i niskim poziomie zdolności twórczych, wyniki uzyskane przez 
obie grupy w skali niepokoju egzystencjalnego poddano analizie statystycz-
nej przy użyciu testu t dla prób niezależnych 

Tabela 1  Wyniki testu t dla prób niezależnych w skali niepokoju egzystencjalnego 
dla grup o wysokich i niskich wynikach w TCT-dp 

skala 
niepokoju 

egzystencjal- 
nego

kategoria niskich 
wyników TCT-dp

kategoria wysokich 
wyników TCT-dp t df p< es

m sd m sd

sne eo 83,13 24,11 101,50 27,59 -2,75 58 0,008 0,71

sne mo 100,03 31,46 122,67 35,58 -2,61 58 0,012 0,67

sne uo 75,63 19,27 76,50 23,43 -0,16 58 0,876 0,04

sne ogólny 258,80 64,20 300,67 74,84 -2,33 58 0,023 0,60

analiza wyników pozwala stwierdzić, iż hipoteza ta potwierdziła się – 
występują istotne statystycznie różnice pomiędzy średnimi w wyniku ogól-
nym skali niepokoju egzystencjalnego, dla wyodrębnionych grup wysokich 
i niskich wyników w TCT-dp (t=2,33, p<0,05, es=0,60)  Istotne różnice mię-
dzy średnimi występują również w podskalach eigenwelt (t=2,75, p<0,01, 
es=0,71) oraz mitwelt (t=2,61, p<0,05, es=0,67)  nie stwierdza się istotnych 
różnic między grupami w zakresie średnich dla wymiaru umwelt (t=0,16, 
p>0,05) 
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Tabela 2  Wyniki testu t dla prób niezależnych w Inwentarzu stanu i Cechy lęku 
dla grup o wysokich i niskich wynikach w TCT-dp

sTaI
kategoria niskich 
wyników TCT-dp

kategoria wysokich 
wyników TCT-dp t df p< es

m sd m sd

lęk – stan 39,63 13,63 43,57 14,34 -1,08 58 0,281 0,28

lęk – Cecha 45,57 11,79 49,70 8,25 -1,57 58 0,122 0,41

hipoteza druga, zakładająca istnienie różnic w poziomie odczuwanego 
lęku pomiędzy grupami o wysokich i niskich wynikach w TCT-dp nie zna-
lazła potwierdzenia w wynikach przeprowadzonych analiz  Wyniki testu t 
dla prób niezależnych wskazują na brak istotnych różnic pomiędzy średnimi 
dla skal lęk-stan (t=1,08, p>0,05) i lęk-cecha (t=1,57, p>0,05) w grupach skraj-
nych wyników w TCT-dp 

analiza, której celem była weryfikacja hipotezy trzeciej wykazała istnie-
nie niskiej, istotnej statystycznie korelacji pomiędzy lękiem-stanem a ogól-
nym poziomem niepokoju egzystencjalnego (rho=0,29, p<0,001)  Współczyn-
nik rho spearmana wskazuje również na istnienie niskiego, istotnego sta-
tystycznie związku między dwoma wymiarami niepokoju egzystencjalnego, 
a lękiem rozumianym jako stan  dla wymiaru eigenwelt współczynnik ten 
wynosi 0,32, przy poziomie istotności p<0,005, oraz dla wymiaru mitwelt, 
rho=0,28 gdzie p<0,005  nie stwierdza się istotnej korelacji pomiędzy wy-
miarem umwelt a lękiem-stanem (rho=0,01, p>0,05) 

Współczynnik rho spearmana uzyskany dla lęku-cechy i niepokoju egzy-
stencjalnego wskazuje na istnienie umiarkowanej, istotnej statystycznie kore-
lacji między lękiem rozumianym jako cecha a ogólnym poziomem niepokoju 
egzystencjalnego (rho=0,42 dla p<0,001)  analizując uzyskane wyniki moż-
na stwierdzić także istnienie umiarkowanej, istotnej statystycznie zależno-
ści między lękiem-cechą a wymiarem eigenwelt (rho=0,45 dla p<0,001) oraz 
mitwelt (rho=0,47 dla p<0,005)  Wynik analizy korelacji nie wskazuje na 
istnienie istotnego związku pomiędzy lękiem-cechą a wymiarem eigenwelt 
w badanej grupie (rho=0,02, p>0,05) 
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Tabela 3  średnie wyników uzyskanych przez osoby reprezentujące poszczególne kategorie 
kierunków oraz wyniki testu u manna Whitneya w rysunkowym Teście 

Twórczego myślenia 

kategoria 
kierunku m sd kategoria kierunku m sd u p<

kierunki 
artystyczne 41,00 9,55

matematyka i Informatyka 18,41 5,05 8,000 0,001

nauki społeczne 20,53 9,05 63,0 00 0,001

nauki humanistyczne 24,52 13,05 102,000 0,001

prawo i administracja 18,73 8,22 16,500 0,001

hipoteza czwarta, zakładająca iż osoby studiujące kierunki artystyczne 
przejawiają wyższy poziom zdolności twórczych, w porównaniu ze studen-
tami innych kierunków potwierdziła się  Wyniki testu u manna-Whitneya 
wskazują na istnienie istotnych statystycznie różnic pomiędzy średnią uzy-
skaną przez badanych reprezentujących kierunki artystyczne a średnimi 
w pozostałych grupach (p<0,001) 

Dyskusja

pierwsza hipoteza, dotycząca różnic w poziomie odczuwanego niepokoju 
egzystencjalnego przez osoby o zróżnicowanym poziomie zdolności twór-
czych, znalazła swe potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań  
Weryfikacja tego założenia przy pomocy rysunkowego Testu Twórczego 
myślenia k  urbana i h  jellena i skali niepokoju egzystencjalnego a  juro-
sa wykazała, iż osoby uzdolnione twórczo przejawiają istotnie wyższy, w sto-
sunku do osób o niskim poziomie tych zdolności, niepokój egzystencjalny  
oznacza to, że jednostki o wysokim poziomie twórczych zdolności, czę-
ściej niż pozostali, doświadczają bolesnego przeżycia będącego bezpośred-
nim następstwem uświadomienia sobie ewentualności zatracenia własnej 
egzystencji  odczuwanie niepokoju egzystencjalnego stanowi konsekwencję 
uzmysłowienia sobie przez jednostkę własnej odpowiedzialności za swoje 
ustosunkowania do poszczególnych aspektów rzeczywistości  psychologia 
egzystencjalna, mocno akcentująca ludzką zdolność do autorefleksji, ujmuje 
człowieka jako osobę świadomie podejmującą wybory, czego bezpośrednią 
konsekwencją jest wzięcie za nie odpowiedzialności  świadomość możliwo-
ści podejmowania wolnych wyborów oraz konieczność zmagania się z ich 
rezultatami jest podstawą do odczuwania niepokoju  rezultaty licznych ba-
dań nad osobowością twórców wykazały, iż osoby te przejawiają tendencje 
do głębszego analizowania obserwowanych zjawisk, cechuje je refleksyjność, 
wrażliwość oraz otwartość (nęcka, 2001)  Cechy te niewątpliwie mogą przy-
czyniać się do pogłębionych rozważań na temat sensu własnego życia, czego 
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konsekwencją może być podwyższony poziom niepokoju o właściwy kształt 
swoich ustosunkowań do poszczególnych aspektów życia 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istotne różnice w nasi-
leniu przeżywanego niepokoju w wymiarach eigenwelt i mitwelt między 
osobami uzdolnionymi twórczo a jednostkami przejawiającymi niski po-
ziom tych zdolności  podwyższone u jednostek twórczych wyniki w wymia-
rze eigenwelt świadczą o tym, iż osoby te przejawiają intensywniejszy, niż 
badani o niskich zdolnościach twórczych, niepokój wynikający z ustosun-
kowania się do siebie samego  analiza wyników badań wskazuje na to, że 
osoby o wysokim poziomie zdolności twórczych częściej niż pozostali do-
świadczają niepokoju przejawiającego się w postaci obaw o niepełne przeży-
wanie własnej egzystencji, mają poczucie, że życiem ucieka im bezowocnie  
niepokój w tym wymiarze przejawia się również w postaci lęku o własną 
przyszłość, o odpowiedni kształt i sens przyszłego życia, a także jako obawy 
przed własną śmiercią oraz lęk przed niepewnością tego, co po niej nastąpi 
(juros, 1988) 

Wymiar mitwelt odnosi się do ustosunkowania jednostki do siebie, jako 
będącej w relacji do innych ludzi  podwyższone w tej skali wyniki u osób 
twórczych oznaczają, iż cechuje ich, w większym stopniu niż jednostki mało 
twórcze, obawa o właściwy kształt relacji z innymi ludźmi  osoby uzdol-
nione twórczo przejawiają zatem tendencje do obaw o powierzchowność 
kontaktów, brak więzi międzyludzkiej, czego konsekwencją może być po-
czucie wyobcowania i osamotnienia  przyczyną podwyższonego niepokoju 
o kształt relacji z innymi u osób twórczych może być fakt, iż rezultaty ich 
twórczej pracy często stanowią przedmiot oceny dla innych  jednostka twór-
cza, poprzez ekspozycję rezultatów swojej pracy pragnie przekazać odbiorcy 
swoje myśli, uczucia, przemyślenia lub wiedzę  jak zauważa Taracha (2009), 
jednym z koniecznych warunków zaistnienia dzieła jest odbiorca  nęcka 
(2001) stwierdza ponadto, iż przedmiotem krytyki i oceny nie jest jedynie 
dzieło, ale także jego autor  Twórców cechuje także silna potrzeba osiągnięć 
i uznania (mcmullan, 1976, za: nęcka, 2001)  można więc stwierdzić, iż kon-
takty i relacje z innymi ludźmi stanowią dla twórców dodatkowo informacje 
zwrotne na temat ich twórczej pracy, zatem troska o ich właściwy kształt 
wydaje się być jak najbardziej uzasadniona 

Badania nad osobowością ludzi twórczych wykazały także, iż cechuje ich 
niezależność, nonkonformizm, niechęć do przystosowania się a także nie-
standardowość zachowań (popek, 2003)  Takie cechy, mimo iż sprzyjają ge-
nerowaniu nowych dzieł i idei, mogą utrudniać kształtowanie poprawnych 
relacji z innymi  niepokój twórców związany z funkcjonowaniem w społe-
czeństwie, które wymaga także dostosowania się do powszechnie panujących 
reguł, może być zatem spowodowany ujawnianiem się u tych osób wymie-
nionych cech osobowości 
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analiza wyników przeprowadzonych badań nie wykazała istotnych róż-
nic pomiędzy osobami twórczymi a jednostkami o niskim poziomie zdolno-
ści twórczych w zakresie wymiaru umwelt  oznacza to, iż w badanej grupie 
jednostki uzdolnione twórczo nie różnią się od pozostałych badanych pod 
względem poziomu odczuwanego lęku o stan przyrody, poczucia winy za jej 
niszczenie oraz obawami przed utratą własnej witalności 

druga postawiona hipoteza dotyczyła różnic w poziomie lęku-stanu 
i leku-cechy między osobami o wysokich i niskich zdolnościach twórczych  
porównanie średnich wyników uzyskanych przez te grupy w Inwentarzu 
stanu i Cechy lęku nie wykazało jednak istotnych statystycznie różnic mię-
dzy osobami uzdolnionymi twórczo, a jednostkami o niskim poziomie tych 
zdolności 

podstawę dla sformułowania hipotezy drugiej stanowiły wyniki badań, 
świadczące o charakteryzującym osoby twórcze niezrównoważeniu emocjo-
nalnym, tendencji do przeżywania stanów wewnętrznego rozbicia, przygnę-
bienia (Trzebiński, 1981) a także podwyższonym ryzyku do przejawiania 
stanów depresyjnych, maniakalno – depresyjnych, oraz zaburzeń z kręgu 
schizofrenii  Charakterystyczną emocją towarzyszącą wymienionym sta-
nom i zaburzeniom jest lęk  nęcka, analizując emocjonalne koszty twórczo-
ści zwraca ponadto uwagę, iż twórcy często doświadczają lęku przed oceną 
ze strony innych, przed porażką i samotnością (nęcka, 2001)  schuldberg 
akcentuje ponadto rolę lęku „przed przekroczeniem granicy normalności”, 
który jego zdaniem bezpośrednio wynika ze specyficznych zmian odbioru 
i interpretacji rzeczywistości, jakich jednostka może doświadczać podejmu-
jąc się aktywności twórczej (schuldberg, 1994, za: nęcka, 2001, s  86) 

Fakt, iż rezultaty przeprowadzonych badań nie wykazały istotnych róż-
nic pod względem odczuwanego lęku między osobami twórczymi a jed-
nostkami nieprzejawiającymi tego typu zdolności może znaleźć swe wy-
tłumaczenie w teorii Thomasa heinzena  autor ten wyróżnia dwa rodzaje 
twórczości: twórczość pro- i reaktywną  W przypadku twórczości proaktyw-
nej, jednostka bazuje na spostrzeganych potencjalnościach, możliwościach 
działania, cechuje ją motywacja o charakterze wewnętrznym, towarzyszą jej 
pozytywne emocje  Twórczość reaktywna stanowi natomiast odpowiedź na 
sytuację problemową, ma charakter unikowy, wzbudzona jest przez moty-
wację zewnętrzną, a towarzyszące jej emocje mają zabarwienie negatywne  
W przypadku tego typu aktywności twórczej celem jednostki jest uniknięcie 
negatywnych skutków nierozwiązanej sytuacji problemowej  Według auto-
ra koncepcji, uczucie lęku jest charakterystyczne dla twórczości reaktywnej  
Według heinzena twórczość proaktywna jest zjawiskiem rzadkim, zdecy-
dowanie częściej można zaobserwować występowanie aktywności twórczej 
mającej charakter unikowy, z towarzyszącymi jej negatywnymi emocjami 
(heinzen, 1994, za: nęcka, 2001)  Fakt, iż u badanych osób twórczych nie 
zaobserwowano podwyższonego poziomu lęku może wynikać z dominującej 
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u nich twórczości typu proaktywnego  Biorąc pod uwagę, że badaną grupę 
stanowili studenci, którzy wybierając określony kierunek studiów świado-
mie decydowali się na rozwijanie swoich twórczych predyspozycji, można 
przypuszczać, iż swoje twórcze działanie motywują wewnętrznie, z uwzględ-
nieniem własnych potencjalności  Teza ta wydaje się być zasadna, szczegól-
nie dlatego, że najwyższe wyniki w rysunkowy Teście Twórczego myślenia 
osiągnęli studenci kierunków artystycznych 

hipoteza trzecia, zakładająca istnienie dodatniej korelacji pomiędzy 
przejawianym poziomem lęku rozumianego jako stan i jako cecha a pozio-
mem doświadczanego niepokoju egzystencjalnego znalazła swe potwierdze-
nie w wynikach przeprowadzonych badań  analiza uzyskanych współczyn-
ników korelacji rho spearmana wskazuje na istnienie niskiej dodatniej, istot-
nej statystycznie korelacji pomiędzy lękiem-stanem a ogólnym poziomem 
niepokoju egzystencjalnego oraz umiarkowanej, istotnej korelacji między lę-
kiem-cechą a niepokojem egzystencjalnym w badanej grupie  podstawą dla 
sformułowania tej hipotezy było popularne na gruncie psychologii egzysten-
cjalnej twierdzenie, iż niepokój egzystencjalny, mający charakter wrodzony, 
specyficzny dla człowieka, może konkretyzować się w postaci określonych 
lęków  jednostka świadoma pojawiających się możliwości samorealizacji, 
często zdaje sobie również sprawę z zagrożenia swojego dotychczasowego 
statusu  Bezpośrednim następstwem tego stanu rzeczy może być pojawia-
jący się lęk (dąbrowski, 1975)  Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, 
iż odczuwany niepokój egzystencjalny faktycznie wiąże się z przeżywanym 
lękiem, przy czym tendencja ta jest silniejsza w przypadku lęku rozumia-
nego jako cecha  można zatem przypuszczać, iż w badanej grupie jednostki 
o nasilonym poziomie niepokoju egzystencjalnego przejawiają równocześnie 
predyspozycję do postrzegania sytuacji obiektywnie niegroźnych jako zagra-
żających i reagowania na nie lękiem 

doświadczanie niepokoju egzystencjalnego określane bywa jako stan 
naturalny, psychologowie egzystencjalni podkreślają jego adaptacyjny cha-
rakter  Według jurosa (1988) samo ustosunkowanie się jednostki do świata 
natury, relacji z innymi i samego siebie rodzi niepokój a znaczenie, jakie 
jednostka mu nada, wyznacza kierunek dalszego rozwoju  rezultaty badań, 
wskazujące na istotny związek między niepokojem egzystencjalnym a lękiem 
świadczą o tym, iż w u osób w badanej grupie występuje tendencja do prze-
jawiania niepokoju egzystencjalnego w postaci konkretnych lęków i obaw, 
niewspółmiernych do faktycznego zagrożenia  przyczyną takiego stanu rze-
czy może być fakt, iż jak twierdzą alma i zock (2001, za: juros, 2003), prze-
żywanie niepokoju egzystencjalnego w dzisiejszych czasach, kiedy szczegól-
ną rolę przypisuje się takim wartościom jak wolność i autonomia, może być 
paraliżujące i nieść za sobą szereg negatywnych konsekwencji 

hipoteza czwarta stwierdzająca, iż osoby studiujące kierunki artystyczne 
przejawiają wyższy poziom zdolności twórczych, w porównaniu ze studen-
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tami innych kierunków, została potwierdzona poprzez porównanie średnich 
wyników uzyskanych przez wyodrębnione kategorie kierunków  rezultaty 
przeprowadzonych analiz wskazują, iż studenci tzw  kierunków artystycz-
nych cechują się istotnie wyższym poziomem zdolności twórczych niż pozo-
stali badani  oznacza to, iż osoby te cechuje zdolność do wytwarzania dużej 
ilości pomysłów oryginalnych i niestandardowych, wrażliwość na problemy, 
umiejętność rozumowania i myślenia logicznego oraz szerokość percepcji  
Wysoki poziom zdolności twórczych oznacza również zdolność koncentracji 
uwagi, wytrwałość, ciekawość poznawczą i silną potrzebę sprawstwa  Istot-
ne różnice w przejawianym poziome zdolności twórczych między osobami 
studiującymi kierunki artystyczne a studentami innych kierunków mogą 
być spowodowane faktem, iż osoby te częściej niż pozostali poddawane są 
specyficznemu treningowi twórczości  uczestnictwo w zajęciach, w trakcie 
których jednostka musi się wykazać oryginalnością, pomysłowością, a tak-
że często jest motywowana do generowania nowych wytworów niewątpliwie 
sprzyja rozwijaniu potencjału twórczego  również przebywanie w środowi-
sku kreatogennym, motywującym jednostkę do podejmowania aktywności 
twórczej i przyczynia się do podnoszenia twórczych predyspozycji (nęcka, 
2001; sękowski, 2001, 2005) 
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