
Wpływ przymusowej izolacji na relacje międzyludzkie. 

 We współczesnym świecie jedną z najczęściej społecznie wymaganych umiejętności 

jest zdolność do szybkiego dostosowywania się. Stale zmieniające się otoczenie, relacje, 

środowisko i wiele innych czynników, obliguje do nieustannego manewrowania człowieka 

między jednym a drugim. O ile w codziennym życiu staramy się robić to jak najlepiej, tak 

problem pojawił się w pierwszych miesiącach 2020 roku, kiedy świat został wywrócony do 

góry nogami przez epidemię koronawirusa. Od tego momentu wszelkie środki przekazu 

medialnego zalała fala hasztagów „zostań w domu”. O trudnościach związanych z wyjątkową 

sytuacją przymusowej izolacji w domu, samotności i zmieniających się relacjach 

międzyludzkich piszę w niniejszym artykule. 

 Przymus izolacji w domowym zaciszu może mieć nieprzewidywalny wpływ na relacje 

między domownikami (rodziną, partnerami, współlokatorami). Warto uświadomić sobie 

w jaki sposób jesteśmy podatni na efekty ciągłego przebywania w niezmiennym 

towarzystwie. Powtarzające się czynności, intensywnie oddziałujące zachowania 

domowników i narastająca frustracja, związana z niemożliwością spędzania czasu na 

zewnątrz, to jedne z wielu czynników sprzyjających konfliktom. Przymusowa izolacja 

wymaga od ludzi przezwyciężania własnej osobowości, własnych reguł i wyuczonych reakcji, 

na rzecz kompromisów i zrównoważonych relacji. Niestety brak odpowiedniego wsparcia ze 

strony medialnych środków przekazu, specjalistów, a nawet najbliższych osób, doprowadza 

do dyskryminacji problemu społecznego, jakim jest zaburzenie relacji interpersonalnych 

i nieumiejętność naprawiania ich. W celu uświadomienia wagi problemu, należałoby 

zastanowić się nad przyczynami zaburzeń w relacjach, a także przyjrzeć się zmianom, które 

bez wątpienia w nich zachodzą.  

Perspektywa poznawcza, wywodząca się z psychologii społecznej, zakłada, że to jak się 

zachowujemy jest bezpośrednią konsekwencją docierających do nas informacji, a następnie 

interpretacji – tego w jaki sposób rozumiemy zaistniałą sytuację. Konflikt może powstać 

w momencie, kiedy postrzeganie w naszej małej społeczności (odwołuje się tutaj do 

uczestników domowej izolacji) okazuje się rozbieżne. Truizmem byłoby stwierdzenie, że 

każdą sytuację można interpretować na wiele sposobów, jednak zwracam uwagę, jak 
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pomocne może być uświadomienie sobie wartości tego stwierdzenia w czasach izolacji. 

Zamknięci w czterech ścianach domownicy są narażeni na liczne spięcia, różnice zdań 

i zachowań, których nigdy wcześniej nie dostrzegali. „Podejście poznawcze zakłada, że ludzie 

działają nie w świecie obiektywnym, lecz w świecie przez siebie skonstruowanym (…)” , 1

dlatego trudnym okazuje się wypełnienie wspólnej przestrzeni wieloma światami. Oczywiście 

nie jest to niemożliwe, a wręcz warto docenić fakt, że teraz jak nigdy otrzymaliśmy mnóstwo 

czasu na dopasowywanie do siebie niepasujących elementów w tej wielowymiarowej 

układance. Celem przytoczenia powyższych mechanizmów psychologicznych, jest pokazanie, 

że istnieje logiczny czynnik w występowaniu pewnych zaburzeń w relacjach międzyludzkich, 

jednak nie należy tego lekceważyć i szukać wspólnych rozwiązań i kompromisów. Warto 

potraktować czas izolacji jako moment pracy nad komunikacją i samokontrolą.  

 Kolejnym, ciekawym czynnikiem wpływającym na zmianę relacji interpersonalnych 

jest otoczenie, w którym spędzamy okres izolacji. Jest to temat szeroko opisywany 

w literaturze związanej z psychologią społeczną. Warto uświadomić sobie, jak miejsce, 

w którym spędzamy aktualnie większą część swojego życia oddziałuje na nasze zachowania. 

Psycholodzy podkreślają fakt, że znaczenie ma nie tylko kształt czy kolor pomieszczeń, ale 

przede wszystkim subiektywna interpretacja przestrzeni i sytuacji temu towarzyszącej. 

Dlatego pamiętajmy, że ścisły związek między relacjami międzyludzkimi, a sferą 

przedmiotów fizycznych bezpośrednio objawia się w naszych nastrojach.  

 Jako istota społeczna, człowiek potrzebuje bliskości innych ludzi, ich wsparcia, 

czułości. Dzięki temu rodzi się poczucie bezpieczeństwa. „Separacja społeczna zagraża 

przeżyciu, co może spowodować ból psychiczny.”  Psycholodzy zwracają uwagę na liczne 2

podobieństwa między bólem psychicznym i bólem fizycznym, przez co nie można ignorować 

żadnego z nich. W najczarniejszych scenariuszach może to doprowadzić do regresji 

społecznej i szerzącego się poczucia samotności i osamotnienia. Aktualna sytuacja 

epidemiologiczna wspiera uczucia stresogenne związane z brakiem opanowania przyszłości. 

Brak możliwości zaplanowania swoich działań, spowodowanego krytycznie dosłownym 

stwierdzeniem „nie wiem co przyniesie jutro”, sprzyja zamykaniu się w sobie i hamowaniu 
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emocji. Należy jednak pamiętać, że nigdy nie jesteśmy sami. Zamykanie się przed relacjami 

z drugim człowiekiem, czy odrzucaniem pomocy, nie jest rozwiązaniem. Zagrożenie istnieje 

tylko do momentu, kiedy uświadomimy sobie jego istotę, ponieważ kolejnym krokiem jest 

szukanie rozwiązania. W dobie internetu, szybkiego kontaktu, a także większej śmiałości 

społecznej bardzo często pomoc jest na wyciągnięcie ręki.  

 W psychologii społecznej drugiej połowy XX wieku, przeprowadzano badania 

związane ze sposobami radzenia sobie w trudnych, często traumatycznych sytuacjach. 

Wynikiem badań okazało się bardzo ciekawe zjawisko, a może raczej umiejętność, nadawania 

sensu i znajdowania korzyści w szkodzie. Jest to trudny proces, ale dzięki nadawaniu sensu, 

w potencjalnie nierozwiązywalnej sytuacji, możliwe jest na nowo odzyskanie pozytywnej 

energii. Jest to doskonały pomysł na zadanie sobie samemu pracy domowej w okresie trwania 

izolacji. Poszukiwanie korzyści (które niewątpliwe są obecne) w spędzaniu wyjątkowej ilości 

czasu w domu, może okazać się doskonałym momentem na poprawienie relacji i podjęcie 

dyskusji, na które wcześniej nie było czasu. Rozpoczynając powyższy artykuł od tezy, że 

izolacja zmienia nasze relacje interpersonalne, zakładałam także pozytywne aspekty. Poczucie 

solidarności w fakcie, że epidemia dotyczy całego społeczeństwa, budzi w ludziach odwagę 

do nawiązywania kontaktów z sąsiadami, obcymi osobami oraz tymi którzy potrzebują 

pomocy lub wsparcia. Doskonałym potwierdzeniem powyższego stwierdzenia jest ilość 

zorganizowanych akcji charytatywnych, zarówno tych o charakterze ogólnopolskim oraz 

lokalnym, związanych z pomocą osobom starszym, przebywającym na kwarantannach 

i potrzebującym. Większość z nich przewiduje nie tylko dostarczenie zakupów czy 

ważniejszych produktów, ale przede wszystkim polega na wsparciu psychicznym poprzez 

rozmowę lub spędzenie wolnej chwili. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, zgodnie 

z zaleceniami ograniczonego kontaktu.  

 W grupie pozytywnych aspektów domowej izolacji znajduje się możliwość bliższego 

poznania drugiego człowieka oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań w sytuacjach, 

w których wcześniej nie mieliśmy okazji się znaleźć. Dlatego pamiętajmy o solidarności 

społecznej i tym, że wolny czas warto spędzać w miłej i przyjemnej atmosferze. Jeżeli jednak 

czujemy się osamotnieni i brakuje nam tych dobrych relacji, pamiętajmy że istnieje wiele 

sposobów na znalezienie pomocy i kontaktu, do czego zachęcam.  
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