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temat, o którym się nie mówi
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„Jestem z kobietą, która regularnie mnie bije”, „Moja żona nie daje mi pieniędzy”, 
„Nie kochamy się. Zamiast seksu słyszę od niej: <Jesteś nieudacznikiem>”. To nie 
dialogi z filmu. To życie. A konkretnie ciemniejsza jego strona, ta, o której mężczyźni 
nie  mówią.  Dlaczego?  „Jeśli  mężczyzna  przyzna  się,  że  doświadczył  przemocy, 
przestaje być facetem. Przynajmniej w oczach swoich kumpli”. Rozmowa z Izabelą 
Jąderek, psychologiem, seksuologiem z Uniwersytetu SWPS.

„Mam na imię Karol i jestem z kobietą, która regularnie mnie bije”. Wyobraża sobie 
pani takie wyznanie?

Oczywiście. Choć jednocześnie zdaję sobie sprawę, że do tego typu zwierzeń nie dochodzi zbyt 
często.

Dlaczego?

Żyjemy w kulturze dość patriarchalnej, w której panuje stereotypowe podejście do kobiecości i 
męskości.  Według  tych  stereotypów mężczyzna  pełni  rolę  nadrzędną:  dominuje,  utrzymuje 
dom,  jest  głową  rodziny,  podejmuje  decyzje  dotyczące  finansów  czy  wykształcenia  dzieci. 
Niestety,  jemu  również,  jako  stronie  zwykle  silniejszej,  łatwiej  jest  zastosować  przemoc  i 
statystyki jasno wskazują, że najczęściej przemoc stosowana jest na kobietach. Ale jeśli to on 
przyzna się,  że  tej  przemocy doświadczył,  to,  mówiąc kolokwialnie,  przestaje  być  facetem. 
Przynajmniej w oczach swoich kumpli.

Bo ich zdaniem powinien pokazać tej kobiecie, gdzie jest jej miejsce?

Mężczyznom,  którzy  męskość  i  kobiecość  sprowadzają  do  wspomnianych  stereotypów, 
zachowanie, w którym to kobieta nie tylko dominuje, ale nawet ma równe prawa lub otwarcie 
się  ich  domaga,  nie  mieści  się  w  głowie.  Wyśmieją  je,  wykpią,  poniżą,  ale  na  pewno  nie 
pomogą.

A kto pomoże? Psycholog?

W  każdym przypadku  może  pomóc  psycholog,  organizacje  pozarządowe.  Ale  w  przypadku 
mężczyzn doświadczających przemocy, gabinet psychologiczny jest chyba jednym z niewielu 
lub wręcz jedynym miejscem, w którym można szukać pomocy. Bo publiczne przyznanie się do 
tego traktowane jest jako największe upokorzenie.
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Za zamkniętymi drzwiami gabinetu psychologa jest łatwiej?

Myślę, że tak. Kobietom mimo ogromu upokorzenia i cierpienia, łatwiej o tym mówić, choćby 
dlatego, że ośmiela je przykład innych kobiet albo wydźwięk kampanii  społecznych, choćby 
takich jak  „One Billion Rising.  Nazywam się  Miliard”.  Kobiety  w określonym dniu na całym 
świecie spotykają się, by tańcząc sprzeciwić się stosowanej wobec nich przemocy. Mężczyźni 
nie  zatańczą  na  ulicy  ani  nie  zorganizują  marszu  będącego  wyrazem  sprzeciwu  wobec 
doświadczanej przez nich przemocy.

Może dlatego, że tego problemu po prostu nie ma?

Ten problem jest. To, że kobiety rzadziej stosują przemoc, nie oznacza, że ona w ogóle jest 
nieobecna.  Warto  pamiętać,  że  rodzajów  przemocy  jest  wiele.  Oprócz  tej  najbardziej 
powszechnej, fizycznej, istnieje także przemoc psychiczna, seksualna, ekonomiczna.

Którą najczęściej stosują kobiety?

Psychiczną.  Starają  się  poniżyć,  upokorzyć,  zawstydzić.  Obgadują,  wyśmiewają,  przekazują 
nieprawdziwe informacje na czyjś temat, czyli w sposób werbalny próbują uprzedmiotowić daną 
osobę i pokazać, że jest mniej warta. Bo przemoc stosowana przez kobiety nie odnosi się tylko 
do  związku,  może występować  w bardzo  wielu  innych relacjach,  na  przykład  zawodowych. 
Zaskakujące  jak  często  kobiety  stosują  mobbing  wobec  podwładnych tej  samej  płci.  To  są 
chociażby te sytuacje, w której szefowa odmawia swojej pracownicy awansu, nie powierza jej 
nowych  obowiązków  albo  w  inny  sposób  obniża  jej  poczucie  wartości  związanej  z 
wykonywanym  zawodem.  Przemoc  psychiczna  może  się  pojawiać  również  w  relacjach 
rodzinnych,  jak  matka-córka  czy  córka-matka.  Gdy  mamy  do  czynienia  z  długotrwałym 
psychicznym znęcaniem się nad drugą osobą, czyli na przykład wyśmiewaniem, poniżaniem, 
upokarzaniem to także jest przemoc, choć zwykle nie nazywamy tego w ten sposób.

Wolimy stwierdzenie, że mamy trudności w komunikacji.

Albo przerzucamy odpowiedzialność za własne zachowanie na inną osobę: „Zdenerwowałam 
się,  ale  to  przez  ciebie”,  „To twoja  wina,  że  jestem zła”.  Podobnie  jest  w mobbingu.  Jego 
stosowanie bardzo często tłumaczone jest tym, że dana osoba nie radzi sobie zawodowo.

Może rzeczywiście sobie nie radzi?

Jeśli ktoś czuje się cały czas upokorzony, ma poczucie bycia niewystarczająco dobrym, jego 
nazwisko  wciąż  pokazywane  jest  w  negatywnym  kontekście  na  forum  ogólnym,  słyszy  w 
stosunku do siebie podniesiony głos lub ciągłe uwagi, że jest do niczego, nie nadaje się na 
wykonywane stanowisko, nie zasłużył sobie na taką pracę, czyli innymi słowy na różne sposoby 
pokazuje się, że dana osoba jest gorsza, to nie można nazwać tego inaczej jak przemocą.

Czy w związku działa to na podobnej zasadzie?

W przypadku przemocy psychicznej tak. Bardzo często dochodzi do tego jeszcze nadmierne 
kontrolowanie i  ograniczanie kontaktów z innymi osobami oraz manipulacja,  którą w relacji 
emocjonalnej niezwykle łatwo stosować.

Można manipulować seksem?

Można. Jeśli jedno z partnerów odmawia drugiemu seksu, to również ma to znamiona przemocy. 
Najczęściej  stroną  odmawiającą  jest  kobieta,  która  w ten  sposób czasami  chce  mężczyznę 
ukarać lub pokazać mu, że nie jest wystarczająco dobry, nie spełnia jej oczekiwań lub jest na 
niego pogniewana.

Po czym można poznać, że dane zachowanie jest przemocą?

Przemoc  zawsze  kwalifikuje  się  do  uczuć  osoby,  która  jej  doświadcza.  Czyli  jeśli  ktoś  ma 
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poczucie, że zachowanie, które go dotyczy, jest przemocą, to tak właśnie jest.

Tylko czy rzeczywiście tak łatwo to stwierdzić?

Nie  zawsze.  Tak  jak  osoba,  która  stosuje  przemoc,  może  nie  zdawać  sobie  sprawy,  że  jej 
zachowanie jest przemocowe, tak samo ten, kto tego zachowania doświadcza, bardzo często 
nie ma świadomości, że to, co się dzieje, jest przemocą.

No właśnie, częściej chyba ma wrażenie, że to, co się dzieje, jest jego winą?

Weźmy przemoc ekonomiczną stosowaną w związkach przez kobiety. Wbrew pozorom nie jest 
ona wcale taka rzadka. Zdarzają się mężczyźni niepracujący lub zarabiający znacznie gorzej od 
partnerki, którym, pomimo wspólnej decyzji, że dzielą się wydatkami, pieniądze są wydzielane 
albo wcale tych pieniędzy nie dostają, a jeśli już to z pretensjami albo uwagami, że co z ciebie 
za  facet,  że  ja,  kobieta,  muszę  ci  dawać  kasę?  Taki  mężczyzna  może  nie  wiedzieć,  że 
konsekwencje,  których  doświadcza,  czyli  na  przykład  poczucie  bycia  gorszym,  mniej 
wartościowym, upokorzonym, wynikają z zachowania jego partnerki. Może mieć wrażenie, że 
problem siedzi  wyłącznie w nim. Podobnie jest  w przypadku przemocy emocjonalnej,  której 
konsekwencje to m.in. odizolowanie, niechęć do nawiązywania bliskich kontaktów i lęk przed 
nimi. Mężczyzna, który tego doświadcza, myśli: „No tak, ludzie się ode mnie odwracają, bo  
jestem jakiś dziwny, beznadziejny, nie można na mnie polegać”. Do głowy mu nie przyjdzie, że 
jest zastraszony, a myślenie typu „to we mnie jest problem, nie zasługuję na nic lepszego” jest 
efektem  sytuacji,  w  której  przez  długi  czas  regularnie  dostawał  informację,  że  jest 
nieudacznikiem,  który  niczego  nie  potrafi  porządnie  zrobić.  To  przekonanie  jest  zresztą 
charakterystyczne  dla  osób  doświadczających  przemocy,  niezależnie  od  tego,  czy  jest  nią 
kobieta,  czy mężczyzna. „Skoro jestem taki  zły/taka zła i  nie zasługuję na nic lepszego, to  
ewidentnie znaczy, że powinienem być tylko z tą jedną osobą, bo przecież każda inna także się  
na mnie pozna i odkryje, że jestem do niczego”.

Powiedziała pani, że osoba, która stosuje przemoc, może nie zdawać sobie sprawy, 
że robi coś złego. Jak to możliwe?

Nie tyle, że robi coś złego, co że jej zachowanie ma znamiona przemocy. O ile dość łatwo jest  
rozpoznać  przemoc  fizyczną,  bo  wiemy,  że  ona  występuje,  gdy  ktoś  na  kogoś  chociażby 
podnosi  rękę,  to  w  przypadku  przemocy  psychicznej  czy  ekonomicznej  sytuacja  jest  nieco 
bardziej  skomplikowana.  Osoby,  które  ją  stosują,  mogą  nie  zdawać  sobie  sprawy,  że  ich 
działanie  może  być  odbierane  jako  przemoc.  Trzeba  bardzo  jasnych  informacji  zwrotnych, 
wyjaśnień, jak ja się czuję, jak wpływa na mnie to, co mi robisz, żeby uświadomić to drugiej 
osobie.

Czyli jako osoba doświadczająca przemocy powinnam powiedzieć: „Słuchaj, skończ z 
tym, bo to mnie krzywdzi”?

Załóżmy,  że  jakaś  kobieta  stosuje  przemoc  psychiczną  wykorzystując  do  tego  manipulację 
seksem.  Jej  partner  może,  a  nawet  powinien  jasno  powiedzieć,  że  to  zachowanie  mu  nie 
odpowiada, czuje się upokorzony, niedowartościowany, gorszy, ma wrażenie jakby nie zasłużył 
na bliskość, a przez pozbawianie tej fizycznej bliskości czuje się, jakby miał zostać ukarany. Jest 
szansa,  że osoba,  która to  usłyszy,  zreflektuje się  i  więcej  tego zachowania powtarzać nie 
będzie.  Ale  oczywiście  gwarancji  nie  ma.  To  tylko  szansa,  co  nie  znaczy,  że  nie  warto  jej 
wykorzystać. Wprost przeciwnie – takie informacje trzeba przekazać.

Czy to prawda, że sprawcą przemocy zostaje osoba, która jej doświadczała lub była 
jej świadkiem?

To, o czym pani wspomina, to model oparty na uczeniu się. Według niego, jeśli ktoś doświadczył 
przemocy  w  dzieciństwie,  może  również  stosować  przemoc  w  życiu  dorosłym,  jeśli  nie  w 
odniesieniu  do  ludzi,  to  na  przykład  zwierząt.  Ale  nie  zawsze  jest  tak,  że  osoba,  która 
doświadczyła przemocy, będzie ją stosowała wobec kogoś innego. Takie stwierdzenie byłoby 
zbyt  dużym uproszczeniem,  bardzo zresztą krzywdzącym dla  olbrzymiej  liczby ludzi,  którzy 
wychowywali  się  w domach,  gdzie na przemoc było  przyzwolenie.  W końcu od niedługiego 
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czasu mówi się o tym, że dzieci bić nie wolno. Jeszcze niedawno jedyną właściwie formą ich 
ukarania, był klaps. Nie jest więc tak, że ktoś, kto doświadczył lub obserwował przemoc, będzie 
ją w przyszłości stosował. Wręcz przeciwnie, może być na tyle świadomy, że zrobi wszystko, by 
tych zachowań nie powtarzać i faktycznie nie będzie tego robić.

A co z ofiarami?

W dzisiejszych czasach każdy może stać się osobą, która doświadcza przemocy. Celowo nie 
mówię ofiarą,  bo takie określenie dodatkowo wiktymizuje tę osobę.  Obecnie ktoś,  kto chce 
przemoc  zastosować,  ma  ku  temu  mnóstwo  sposobów.  Mam  tu  na  myśli  internet  i 
nieograniczone wręcz możliwości oczerniania kogoś w sieci, publikowania zdjęć czy filmików z 
jego udziałem. Oczywiście, na podstawie statystyk możemy wyodrębnić grupy osób, które są 
najbardziej  narażone  na  przemoc,  niemniej  jednak  nie  znaczy  to,  że  zagrożenie  dotyczy 
wyłącznie ich.

Nie ma sposobów, by się przed tym bronić?

Wchodząc  w  nową  relację  czy  środowisko  nie  mamy  pewności,  z  kim  będziemy  mieć  do 
czynienia. Możemy oczywiście próbować się chronić, choćby przez jasne komunikowanie, że 
jakieś zachowanie nam nie odpowiada, ale nie mamy wpływu na to, że ktoś zacznie na przykład 
stosować wobec nas manipulację.

Wracając  do Karola  z  początku naszej  rozmowy –  czy  to  możliwe,  że  tak trudno 
przyznać  mu  się,  że  jest  ofiarą  przemocy,  ponieważ  jako  mężczyzna  tę  przemoc 
racjonalizuje?

Zdecydowana większość ją sobie racjonalizuje. Łatwiej jest przyjąć, że w tym problemie chodzi 
o mnie, że to ja jestem mu winny, niż żyć ze świadomością, że moja partnerka od dwóch lat  
stosuje wobec mnie przemoc ekonomiczną. Większość ludzi chce tworzyć dobre, partnerskie 
relacje, więc uświadomienie sobie, że w moim związku tego partnerstwa i równości nie ma, jest 
bardzo trudne i  nie  każdy jest na to gotowy.  Miałam kiedyś klientkę, która była w związku 
przemocowym.  Po  jakimś  czasie  powiedziała  mi,  że  nie  będzie  już  przychodzić  na  terapię, 
ponieważ kocha swojego partnera i konfrontacja z tym, że jest ofiarą przemocy psychicznej jest 
dla  niej  nie  do  zniesienia.  Każdy  więc  najpierw musi  się  z  tym problemem zmierzyć  sam. 
Niektórym osobom przychodzi to łatwiej i one zazwyczaj wychodzą z relacji przemocowych, ale 
są i takie, które tkwią w nich latami.

Bez przyznania się do problemu nie można pójść dalej?

Dostaję czasem pytania, co powinna zrobić osoba doznająca przemocy. Nie daję sobie prawa, 
by dawać jej wskazówki, bo żeby coś zrobić, najpierw trzeba mieć świadomość, że dzieje się coś 
złego. Bez wątpienia osoba doświadczająca przemocy potrzebuje pomocy i wsparcia. Tylko że 
najpierw musi uświadomić sobie, że dzieje jej się krzywda i potrzebuje się z tego wyzwolić. To 
jest pierwszy krok, potem można planować kolejne. Rzecz w tym, że ten pierwszy krok trzeba 
zrobić samodzielnie. A jak wiadomo, on jest zazwyczaj najtrudniejszy i to dla wszystkich, bo tak 
jak wspominałam, płeć w przemocy w kontekście emocji nie ma znaczenia. Kobiety i mężczyźni 
cierpią wobec niej tak samo.

4


