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Co warto wiedzieć o przemocy psychicznej? 

 
  O przemocy powiedziano już wiele. Szkolni pedagodzy, pracownicy socjalni, 

policjanci, pielęgniarki i lekarze spotykają się z nią niemal każdego dnia. Psycholodzy  

i psychoterapeuci próbują przywrócić kolejnym ofiarom poczucie własnej wartości i godność. 

 Przemoc fizyczną rozpoznajemy łatwo, bo siniaki, złamaną rękę, podbite oko, 

zauważamy prawie natychmiast, możemy wtedy zdecydowanie i szybko pomagać ofiarom, a 

widoczne gołym okiem rany wyleczyć. W takich przypadkach cierpienia ofiary są 

wiarygodne, a sprawca ma niewiele na swoje usprawiedliwienie. 

 Większość zachowań przemocy fizycznej łatwiejsza jest z racji swojej specyfiki do 

rozpoznania, a w następstwie szybciej można wprowadzać pomoc.  

 W literaturze przedmiotu, jak również w przepisach prawa, mówimy o różnych 

rodzajach przemocy i chociaż prawo nie rozróżnia jej rodzajów, to z prawnego punktu 

widzenia przewidziano sankcje za naruszenie integralności: fizycznej, psychicznej, 

seksualnej, ekonomicznej, zaniedbanie. 

 Wiemy, że przemoc zawsze jest intencjonalna, narusza dobra osobiste, powoduje 

szkody i lubi się powtarzać. Możemy także powiedzieć, że przemoc jak woda - raz gorąca, 

innym razem chłodna - zawsze deformuje, niszczy i zniewala. 

Przemoc gorąca jest pełna ekspresji, furii, złości i gniewu, natomiast chłodna - wymierzana z 

premedytacją, zaplanowana, uporządkowana, bardzo często ma wytyczone cele i zwyczaj 

wykorzystuje układ w grupie społecznej, model rodziny lub strukturę instytucji. 

 Przemoc dysponuje narzędziami: fizycznymi, psychicznymi i ekonomicznymi.  

Najbardziej nieuchwytną formą maltretowania jednostki jest psychiczne krzywdzenie. Trudno 

dostrzec pozornie niewidoczną i nieuchwytną przemoc, która posługuje się najczęściej 

słowem. Ona manipuluje, gra uczuciami, grozi, poniża. Dopiero późniejsze skutki 

długotrwałej psychicznej dewastacji są zauważalne. Nie jest także łatwy powrót ofiary do 

normalności.  

 Przemoc psychiczną trudno zmierzyć, trudność sprawia także określenie typów 

zachowań i rodzajów krzywdzenia, gdyż czasami pozornie błahe dla zewnętrznego 

obserwatora zdarzenie, zachowanie, nie ma znamion nękania czy krzywdzenia, dla ofiary 

jednak, w zależności od jej pozycji w rodzinie, w grupie, częstotliwości z jaką się zdarza, 

może stać się okrutnym ciosem dla psychiki, pozostawiając na niej trwały ślad, który 

pozbawia osobę godności i poczucia własnej wartości oraz poczucia sprawstwa.  

 Autorka książki „Przemoc w rodzinie”, Irena Pospiszyl, podaje następującą definicję 

przemocy psychicznej: „wg Amnesty International organizacji, która zajmuje się ochroną 

praw człowieka przemoc psychiczna jest definiowana w sposób operacyjny i ujmuje 

następujące formy zachowań wobec ofiary: izolacja; ograniczanie snu i pożywienia; 

narzucanie własnych sądów; degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie); 

hipnoza; narkotyzowanie; groźba zabójstwa.”
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 Kategorie powyższych zachowań są na tyle ogólne, że często nie mamy pewności czy 

na przykład odrzucenie przez grupę to już izolacja?  

 Nie mamy także pewności czy klasyfikacja zachowań, które współwystępują w czasie 

przemocy fizycznej takich, jak: wrzaski, obrzucanie obelgami, wulgarne słowa, przezywanie 

to już przemoc psychiczna? Jeśli podobne zachowania i zdarzenia powtarzają się, są cykliczne  

i naprawdę burzliwe, a ich werbalna zawartość dotyka wciąż tę samą osobę, to czyż nie 

niszczą one jej poczucia własnej wartości, nie naruszają godności?  
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  Jednakże w prześladowaniu psychicznym, wg Ireny Pospiszyl, istnieją bardziej 

zakamuflowane metody znęcania się, a psychiczne maltretowanie „ukryte jest często pod 

maską uczciwości, troski, którym nic z pozoru nie można zarzucić”
2
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 Zatroskany mąż, który do swojej żony mówi na przykład: „Jesteś jak dziecko, 

wszystkiego muszę cię uczyć.”, „ Gdyby nie ja, do niczego byś nie doszła.”, „ W tym domu 

mieszkasz jak w pałacu, wszystko jest moje, ja na wszystko zapracowałem.”, „Po co się tak 

męczysz w tej pracy?  Twoje zarobki, wystarczają tylko na szminki i te szmaty, w które się 

ubierasz.”, „Wracam z pracy, jestem zmęczony, a ty jeszcze obiadu nie ugotowałaś? To co, że 

dziecko chore? Inne sobie radzą, a ty?, Na lodówce kurz, w łazience bałagan, przecież tylko 

domem się masz zajmować. Czy ja zbyt wiele od ciebie wymagam?”.  

 Takie, wydawać by się mogło, zwyczajne formy zachowania, małżeńskie sprzeczki 

głęboko ranią ludzi, ale dla postronnego obserwatora nie mają w sobie nic groźnego, mogą 

zostać odebrane  jako zwyczajny brak dobrego wychowania.  

 Wykrzyczenie mężczyźnie w każdej sprzeczce i przy każdej okazji, że jest do niczego, 

że za mało zarabia, że takich jak on jest wielu, udowadnianie, że to tylko jego wina, jego 

indolencja i brak zaradności, to także częsta metoda znęcania się psychicznego. Przenoszenie 

odpowiedzialności na ofiarę, wpędzanie w poczucie winy, powoduje, iż nie zdaje ona sobie 

często sprawy z tego, że jest krzywdzona, często sama czuje się winna.  

 Sprawcy przemocy psychicznej stosują także bardziej wyraziste formy niszczenia.  

Krzywdzić można szczególnie dziecko przez grożenie mu na przykład: powrotem do domu 

dziecka, wyrzuceniem z domu, oddaniem do poprawczaka, gdy nie spełnia wymagań 

rodziców, permanentne krzyczenie, ośmieszanie, wyszydzanie czy przeklinanie, to również 

formy psychicznego maltretowania, często stosowane przez rodziców, którzy czasami 

nieświadomie powtarzają model zachowań przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dziecko 

nie obroni się przed takimi formami krzywdzenia, gdyż jego pozycja w grupie społecznej jaką 

jest rodzina, daje mu niewielkie na to szanse. Czuje się winne i niekochane, podejmuje 

desperackie próby radzenia sobie z życiem. Czasem daje wyraźne sygnały, że dzieje się mu 

krzywda, zdecydowanie częściej jednak, jak wynika z badań, dzieci bardzo długo potrafią 

ukrywać swój dramat.   

 Czyż nie ma troski w stwierdzeniu ojca: „Moja ty rybko złota, gdybyś mniej jadła, 

szybciej byś pływała i dlatego dla twojego dobra, zrobisz jeszcze cztery długości basenu.”,  

a tak naprawdę, ojciec karze swoje dziecko za to, że nie osiąga sukcesów, bo jest „grube”, nie 

potrafi i nie realizuje planów rodzica, więc nie zasługuje na jego uwagę, a dziecko „zajada” 

swoje odrzucenie i straszliwie cierpi. 

 Słowne nękanie, obmowa dotykająca jednostkę w grupie, w rodzinie, trwające od 

dłuższego czasu, powtarzające się i nasilające, które izoluje od grupy, odrzuca, powoli, ale 

skutecznie zabija godność, poczucie własnej wartości, zaburza samoocenę, to powtarzający 

się mechanizm, który systematycznie, bez pośpiechu, aczkolwiek zdecydowanie, zabija 

zdrowy rozsądek i siły obronne ofiary.  

 Przemoc psychiczna jest trudna do rozpoznania, jeszcze trudniejsza do udowodnienia 

przez ofiarę. Czasami, już jako dorośli ludzie orientujemy się, że coś w naszym życiu jest nie 

tak, nic nam się nie udaje, czujemy się nic nie warci i nieszczęśliwi, bezwartościowi, nie 

widzimy sensu w życiu. 

 Dorośli ludzie, którzy są poddawani przemocy psychicznej, oprócz niskiej samooceny, 

utraty sensu życia, z reguły przyzwyczajają się do sytuacji, winą za kolejne akty przemocy 

obarczają siebie, próbują dostosować swoje zachowanie do wymagań oprawcy, starają się 

spełniać jego wymagania, aby uniknąć jego niezadowolenia i gniewu. Tak zwany „święty 
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spokój”, dostrajanie się do wymogów i poglądów partnera, daje im względne poczucie 

bezpieczeństwa.  

 Ofiary przemocy psychicznej żyją w chronicznym stresie, chorują na depresję, cierpią 

na stany lękowe i coraz częściej się zdarza, że podejmują próby samobójcze, dzieci często 

okaleczają się, uzależniają, uciekają z domu.   

 Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że za przemoc zawsze odpowiada 

sprawca, bez względu na to, co zrobiła ofiara. 

 Jeśli masz podejrzenie, że bliska ci osoba, przyjaciel lub członek rodziny doświadcza 

przemocy psychicznej w małżeństwie, dziecko w rodzinie, nie wahaj się i udziel wsparcia. 

Powiedz jej o Niebieskiej Linii, czyli Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie, Gminnym Punkcie Wsparcia Rodziny działającym przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej, o Ośrodku Interwencji Kryzysowej lub innych instytucjach działających w 

najbliższym otoczeniu. Dzięki tym instytucjom osoba doznająca przemocy będzie mogła 

porozmawiać z psychologiem. Specjaliści pokierują działaniami zainteresowanego i 

uruchomią pomoc. Ofiary przemocy psychicznej potrzebują wyjścia z domu, czasami trzeba 

inicjować rozmowę o problemie, czasami tylko ją podtrzymywać.  

Umożliwienie zdobycia wiedzy o problemie, o możliwych formach pomocy – to już 

pomoc. Osoba doświadczająca przemocy musi wiedzieć, że nie jest sama. 
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