
PRZEMOC I JEJ WPŁYW NA 

DYSFUNKCJONALNOŚĆ RODZINY 

 

opracowała: mgr Paulina Trzaska, psycholog 

 

WSTĘP 

Choć stereotypowo twierdzi się, iż przemoc w rodzinie jest zjawiskiem marginalnym, 

występującym wyłącznie w patologicznych środowiskach, według danych statystycznych jest 

to zjawisko powszechne i stanowi poważny społeczny problem. Najczęściej sprawcami 

przemocy są mężczyźni (95%), a jej ofiarami kobiety i dzieci. Przemoc, której celem jest 

utrzymanie władzy i kontroli, zniewolenie ofiary, podporządkowanie jej żądaniom i 

potrzebom sprawcy, pojawia się we wszystkich grupach społecznych i nie zależy od poziomu 

wykształcenia, zamożności czy przynależności do danej klasy albo kultury. Znęcanie się nad 

rodziną jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce po przestępstwach przeciwko 

mieniu i życiu.  

Opracowanie ma na celu przybliżenie zjawiska przemocy w rodzinie jak również 

ukazanie dysfunkcjonalnego wpływu przemocy na system rodzinny. 

 

CZYM JEST PRZEMOC W RODZINIE 

Z psychologicznego punktu widzenia przemoc w rodzinie można rozpatrywać jako 

chroniczną sytuację traumatyczną. Istnieje szereg definicji tego zjawiska. Jerzy Mellibruda 

określa przemoc jako intencjonalne naruszenie mocy oraz wszelkich praw i dóbr 

osobistych jednostki w sposób uniemożliwiający jej obronę i powodujący szkody 

psychiczne, fizyczne, symboliczne i materialne. Jest to także swoiste „odebranie mocy” 

osobie, wobec której stosowana jest przemoc. Podkreśla to szczególnie Wanda Sztander, 

która uważa, że celem przemocy jest uczynienie z człowieka istoty bezwolnej.  

W Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinnie prowadzonym przez PARPA 

w Polsce przyjęto definicję, która mówi, iż przemoc domowa, zwana też przemocą w 

rodzinie, to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko 

członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody. 



 W opracowaniach dotyczących przyczyn agresji w rodzinie pojawia się rosnąca 

świadomość faktu, że wszystkie formy przemocy domowej i krzywdzenia dzieci w 

znacznym stopniu zachodzą na siebie, ponieważ oba zjawiska są w dużej mierze 

następstwem zubożenia więzi rodzinnych. 

Przemoc w rodzinie przyjmuje rożne formy. Wyróżniamy przemoc rodziców wobec dziecka, 

przemoc wobec partnera w związku, przemoc wobec osób starszych, przemoc wobec 

rodzeństwa, osób chorych, niepełnosprawnych intelektualnie czy z jakiegoś innego 

powodu „słabszych”.  

Formy przemocy można także wyodrębnić ze względu na jej konkretne przejawy: 

RODZAJE PRZEMOCY DOMOWEJ I KRZYWDZENIA DZIECI 

 Przemoc fizyczna Przemoc 

psychologiczna 

Przemoc seksualna 

Czynne 

krzywdzenie 

nieprzypadkowe 

urazy, zmuszanie i 

zakazywanie przy 

użyciu siły 

zastraszanie, 

krzywdzenie 

emocjonalne, 

wykorzystywanie w 

sferze materialnej 

kazirodztwo, napaść 

seksualna i gwałt 

Bierne 

zaniedbywanie 

niewłaściwa opieka 

zdrowotna, 

zaniedbywanie 

fizyczne 

brak czułości, 

zaniedbywanie 

emocjonalne i 

materialne 

nie zapewnianie 

ochrony, prostytucja 

  

PRZEMOC Z PERSPEKTYWY SYSTEMU RODZINNEGO 

W literaturze odnajdujemy przede wszystkim klasyfikacje mężczyzn – sprawców 

przemocy domowej, oparte na analizie ich cech osobowościowych. Jednakże, jak twierdzi 

wielu badaczy, agresja w rodzinie jest skutkiem interakcji między osobą a środowiskiem. 

Wskazane jest zatem szersze spojrzenie na problem, interpretacja sytuacji przemocy 

skoncentrowana na rodzinie, oparta na interpersonalnej charakterystyce sprawcy i ofiary oraz 

uwzględniająca czynniki sytuacyjne, które wywołały akt przemocy.  

Badania nad przyczynami przemocy w rodzinie dowodzą, że jest ona m. in. 

następstwem zaburzonych relacji rodzinnych. Dlatego też uważa się, że podejmowane przez 

pracowników służby zdrowia i pomocy społecznej działania interwencyjne ukierunkowane 

na dotknięte przemocą rodziny i mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, są 



bardziej skuteczne w zapobieganiu przemocy niż działania skoncentrowane na 

psychopatologii jednostek. 

Coraz częściej różni badacze twierdzą, że przemoc w związku intymnym należy 

rozpatrywać w kontekście diadycznym, uwzględniając obie osoby i relacje między nimi. 

Rozpatrując przemoc w podejściu skoncentrowanym na systemie rodzinnym, jej wzorce 

powszechnie obserwowane w rodzinach można zaliczyć do kilku kategorii: przemocy 

wzajemnej, przemocy hierarchicznej i przemocy ojcowskiej.  

Przemoc wzajemna – mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy matka reaguje agresją 

na przemoc używaną przez ojca. Kiedy takie sceny rozgrywają się w obecności dzieci, 

oboje rodzice mogą zachowywać się wobec potomstwa agresywnie, a nawet jeśli tego nie 

robią, dzieci mogą ponosić poważne szkody emocjonalne wskutek samego przyglądania się 

wzajemnej przemocy rodziców. Z perspektywy terapeutycznej w takich rodzinach oboje 

rodzice mogą być postrzegani jako sprawcy krzywdzenia. 

Przemoc hierarchiczna – jest to układ hierarchiczny, w którym ojciec używa 

przemocy wobec matki, a matka jest agresywna wobec dzieci, ale w swej bezsilności nie 

odpowiada przemocą na agresję ojca. W niektórych wypadkach ojciec może także 

stosować przemoc wobec dzieci. Z perspektywy działań interwencyjnych, to ojciec jest 

głównym sprawcą przemocy, a matkę można uznać zarówno za jej ofiarę, jak i sprawczynię.  

Przemoc ojcowska – pojawia się w sytuacji, kiedy ojciec uważa matkę za jedną z 

zależnych od siebie osób, przyznając jej równie niski status rodzinny jak dzieciom. Co 

więcej, dzieci mogą postrzegać matkę jako równie bezsilną jak one, a w niektórych 

wypadkach stają się wobec niej agresywne. W takich rodzinach matka bardzo potrzebuje 

wsparcia i powinna być traktowana jako ofiara; w tym przypadku to ojciec jest głównym 

sprawcą przemocy.  

Podsumowując – we wszystkich przypadkach przemocy domowej, której 

świadkiem bądź bezpośrednią ofiarą jest dziecko, w związku z czym ponosi ono 

ogromne szkody emocjonalne. We wszystkich sytuacjach ujawnienia przemocy dzieciom 

należy udzielić wsparcia i traktować je jako ofiary przemocy w rodzinie, niezależnie od 

tego, czy bezpośrednio doświadczają przemocy fizycznej lub wykorzystywania 

seksualnego, czy też stają się ofiarami pośrednio – przyglądając się przemocy między 

rodzicami. Dzieci, które nie uzyskują takiej pomocy, z większym prawdopodobieństwem w 

wieku dorastania i wczesnej dorosłości będą się zachowywały agresywnie zarówno wobec 

matki, jak i ojca a także doświadczą wielu destruktywnych dla rozwoju osobowości skutków 

agresji i przemocy. 



 

WPŁYW PRZEMOCY NA OFIARĘ 

Intensywna, powtarzająca się, zagrażająca życiu przemoc powoduje, że ofiary są w 

stanie analizować tylko aktualną sytuację. Cały wysiłek skupiają na przetrwaniu, a nie na 

rozwiązaniu problemu. Obawiają się, że ujawnienie przemocy może zagrozić ich życiu. 

Osoby doznające przemocy nie wierzą w możliwość zmiany obecnej sytuacji, a jeśli takowa 

się pojawia, nisko oceniają szanse jej realizacji. Zgłaszają się po pomoc dopiero wtedy, gdy 

ich problemy przybierają niezwykle poważny charakter. Warto podkreślić, iż sam fakt 

ujawnienia przemocy w rodzinie jest dla niej kolejnym kryzysem. Często powoduje 

polaryzację postaw w rodzinie – część członków rodziny może bronić sprawcy podkreślając 

np, że skoro dotychczas ofiara nie zgłaszała problemu – to musiało go nie być. Skutkiem 

traumatycznych przeżyć  ofiary przemocy doświadczają siebie jako bezbronne, bezradne i 

podatne na zranienia. Tracą podstawowe poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do siebie. 

Mają skrajnie niską samoocenę, są podejrzliwe, czują uogólnioną złość i urazę do 

wszystkich. Postrzegają siebie jako winne, pozbawione wartości, kompletnie odmienne 

od innych – albo jako wyjątkowe, albo bardzo samotne, niezrozumiane przez otoczenie. 

Często bywają patologicznie przywiązane do sprawcy, broniąc agresora i obwiniając 

siebie. Biorą odpowiedzialność za wszystko, niezależnie od tego, czy miały na to jakiś wpływ. 

Mają trudności w budowaniu granic i mówieniu „nie”, unikają nawiązywania nowych 

kontaktów społecznych.  

Opisując skutki doznawania przemocy, nie sposób pominąć jej wpływu na dzieci. 

Kobiety bardzo często zostają w krzywdzącym związku „dla dobra dzieci” albo dlatego, 

„żeby miały ojca”. Racjonalizują i minimalizują wpływ dorastania w przemocowym domu na 

ich psychikę. Często podkreślają: „Mnie krzywdzi, ale bardzo kocha dzieci”; „Dzieci nie 

widzą przemocy, ukrywam to przed nimi”, nie doceniając, że dzieci, podobnie jak one, mają 

własne przekonania, poglądy, uczucia, lęki i że są bardzo czujnymi obserwatorami. Badania 

pokazują, że przemoc w rodzinie dotyczy wszystkich jej członków. Przemocy wobec kobiet 

często towarzyszy przemoc wobec dzieci. Poza tym wychowywanie się i wzrastanie w 

atmosferze przemocy, bycie jej świadkiem powoduje takie same objawy jak u dziecka 

bezpośrednio krzywdzonego. Dzieci, które obserwują przemoc i jej doznają, ulegają 

podwójnej wiktymizacji.  

Niektóre typowe zachowania dzieci wychowujących się w przemocowych domach to: 

przeżywanie stałego lęku, niepokoju, zagrożenia; niska samoocena, brak poczucia 



bezpieczeństwa; poczucie winy i odpowiedzialności za przemoc, obwinianie siebie; 

agresywność, zaczepianie innych dzieci, niewytłumaczalne wybuchy złości; depresyjność 

i izolowanie się jako wynik przeżywania bezsilności i bezradności wobec przemocy; 

ambiwalencja: przeżywanie jednoczesnych sprzecznych uczuć, np. nienawiści i miłości 

do rodzica – sprawcy przemocy, niepewność własnych myśli i emocji; emocjonalna 

labilność; dolegliwości związane ze stresem: bóle głowy, żołądka, moczenie nocne, 

zaburzenia snu, koszmary senne; izolacja i brak zaufania, problemy z nawiązywaniem 

bliskich kontaktów, nieumiejętność wchodzenia w relacje interpersonalne; kłopoty w 

szkole: trudności w nauce i koncentracji, opuszczanie lekcji; szczególna podatność na 

uzależnienia od alkoholu i narkotyków.  

Dzieci wychowane w domach, w których dochodzi do przemocy, nie umieją sobie 

poradzić z olbrzymimi pokładami złości i gniewu związanych z ich trudną sytuacją. Nie mają 

możliwości wyładować jej na sprawcach przemocy, więc posługują się mechanizmem 

obronnym projekcji swojej złości na inne osoby lub instytucje, bądź też kierują gniew na 

samych siebie dokonując aktów autoagresji czy doprowadzając do autodestrukcji. Często 

padają ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, a także doświadczają 

licznych nadużyć emocjonalnych. Często także zostają kolejnymi sprawcami przemocy w 

swoich rodzinach, zarówno generacyjnych (przemoc wobec rodzeństwa czy później 

wobec rodziców), jak i prokreacyjnych (przemoc wobec współmałżonka czy dzieci).  

 Zauważając emocjonalne reakcje dzieci na uraz, jakim jest doświadczanie przemocy, 

należy wystrzegać się obwiniania i zrzucania odpowiedzialności na kobiety za ich przyszłość, 

zdrowie psychiczne czy zachowania. Warto też podkreślić, iż nie wszystkie dzieci z takich 

rodzin w równym stopniu przeżywają problem, nie wszystkie go sobie uświadamiają. 

Jednocześnie zawsze potrzebują pomocy w przetrwaniu trudnej sytuacji i uporaniu się ze 

swymi uczuciami. 

 

SKUTKI PRZEMOCY DLA SYSTEMU RODZINNEGO 

Przemoc w rodzinie skutkuje szeregiem negatywnych konsekwencji odnoszących się 

do jednostki – ofiary jak również sprawcy. Są one szeroko opisywane w dostępnej literaturze i 

opracowaniach. Warto jednak również zwrócić uwagę na skutki przemocy dla całego systemu 

rodzinnego, czyli na to jak funkcjonuje rodzina borykająca się, często przez wiele lat, z 

problemem przemocy oraz jakie długofalowe skutki ów problem przynosi. 



Utrwalone wzorce stosowania przemocy wobec członków rodziny przechodzą 

często transgeneracyjnie – z pokolenia na pokolenie. Stają się swoistą formą przekazu 

rodzinnego, który bardzo trudno zmienić. Wybrzmiewają np. w stwierdzeniach typu: Mój 

ojciec mnie bił i wyrosłem na „porządnego człowieka”, Jestem wdzięczny rodzicom za 

surowe wychowanie, Biję, bo tak bardzo kocham itp. Prowadzą do usprawiedliwiania 

kolejnych aktów przemocy i bagatelizowania jej skutków. Para małżeńska lub rodzicielska 

tworząca dysfunkcjonalne przemocowe wzorce zwykle rekrutuje się z rodziny pochodzenia, 

w której tak właśnie budowano relacje. W ten sposób destrukcyjne wzorce z rodziny 

pochodzenia są powielane w nowo tworzonym związku. Nawet jeśli dochodzi do rozpadu 

dysfunkcjonalnej rodziny, osoby z tak utrwalonym patologicznym wzorcem wchodzenia w 

relacje – budują kolejny związek na podobnych zasadach, ciągle na nowo powielają schematy 

wyniesione z domów rodzinnych, niejednokrotnie zupełnie sobie tego nie uświadamiając. 

W rodzinie z problemem przemocy rodzi się swoista generacyjna „spirala agresji i 

przemocy”, za pomocą której jednostka zdobywa poczucie kontroli nad innymi. Dziecko 

wzrastające w ciągły poczuciu zagrożenia może „wyuczyć się” zachowań agresywnych. 

Agresja staje się dobrym sposobem potwierdzania swojej przewagi. Okazuje się 

efektywnym (to znaczy szybkim i wyrazistym) sygnałem potwierdzającym własną moc i 

kompetencję. To z kolei podnosi nadwątlone w przebiegu nieprawidłowej socjalizacji 

poczucie własnej wartości. Zbudowane jest ono na dominacji i kontroli nad osobami 

zależnymi od sprawcy przemocy. 

  Zdarza się, iż przemoc, szczególnie psychiczna, bywa traktowana jako pozornie 

usankcjonowany i „wzniosły” środek wychowawczy. Ma wtedy na celu np. „przywracanie 

do porządku”,  „dyscyplinowanie” dzieci, żony czy innych członków rodziny. Jej działanie 

jest wtedy szczególnie destruktywne, gdyż jest wkomponowane w system wychowawczy 

stosowany w rodzinie lub w szerszej społeczności. Jego skutki odbijają się w kolejnych 

pokoleniach, wywierając wpływ na pojęcie ról społecznych i innych kulturowych 

uwarunkowań. 

Rodzina jest miejscem, gdzie dziecko buduje swoje poczucie wartości, dokonuje 

pierwszych prób w kontaktach społecznych, doświadcza ograniczeń i wzmocnień we 

własnym rozwoju oraz nabiera zaufania do otaczającego świata. Podstawowe poczucie 

bezpieczeństwa mają zapewnić mu osoby bliskie. Dziecko, będąc przez nie krzywdzone,  

doznaje uczucia winy, wstydu, upokorzenia. Często dochodzi do wniosku, że to ono jest 

winne zaistniałej sytuacji. Nierzadko bowiem awantury zaczynają się od kłótni o kwestie 

opieki lub wychowania dzieci. Dziecko, nie rozumiejąc dynamiki i procesu przemocy 



uważa, że to ono powoduje przemoc. Część dzieci próbuje zatem zmienić swoje 

zachowanie aby zapanował spokój. Zauważono, że nawet niemowlęta zmieniają swe 

zachowanie jakby przeczuwając, że może to wyciszyć negatywne emocje. Częś dzieci 

przejmue także na siebie rolę mediatorów pomiędzy skłóconymi rodzicami, lub wręcz, w celu 

ochronienia rodzica będącego ofiarą, przyjmuje na siebie ataki agresora, starając się je 

rozładować. Tym samym dochodzi do zachwiania podstawowej struktury rodziny. W 

pewnym sensie odwracają się role w rodzinie i dziecko zaczyna pełnić rolę 

odpowiedzialnego dorosłego, partnera czy współmałżonka próbującego łagodzić konflikty 

itp. Działania takie przynoszą wyłącznie doraźny skutek i wpływają destrukcyjnie na 

kształtowanie się osobowości młodego człowieka, któremu odbiera się możliwość pełnienia 

roli dziecka. 

Przemoc w rodzinie bardzo utrudnia także procesy separacyjne jej członków, 

czyli możliwość stopniowego uniezależniania się od rodziców przez dorastające dzieci. 

Rodzina dysfunkcjonalna mocno wikła swoich członków i często powoduje dwojakiego 

rodzaju reakcje u dorastających dzieci. Albo jest to nadmierne zaangażowanie emocjonalne w 

jej sprawy i niemożność odseparowania się lub też radykalne odcięcie więzów rodzinnych, 

połączone z zerwaniem wszelkich kontaktów. Obie te skrajne postawy są wyrazem trudności i 

głębokich dysfunkcji tkwiących w rodzinie. 

 

TERAPIA A PRZEMOC 

Przemoc opisuje ludzkie zachowanie, które wprawdzie jest poważnym zaburzeniem 

prawidłowych relacji społecznych, nie jest jednak definiowane w kategoriach klinicznych. 

Sprawcy przemocy niezmiernie rzadko uważają się za osoby zaburzone, a jeszcze rzadziej są 

gotowi z tego powodu podjąć terapię. Jeżeli przemoc potraktujemy jako przejaw „choroby” 

rodziny, to rodzinę tę można traktować jako potencjalnego „pacjenta” wymagającego terapii. 

Wynika z tego, iż powinno się podjąć postępowanie leczące wobec całego systemu 

rodzinnego, a także wobec jego podsystemów.  

Istnieje wiele metod tego postępowania, a jedną z nich jest systemowa terapia 

rodzinna, której zresztą nie zawsze można zastosować. Podjęcie jej bowiem zakłada zarówno 

pewną wydolność systemu rodzinnego, zawieszenie aktów przemocy na czas trwania terapii, 

jak i motywację do zmiany w rodzinie. Innymi formami pomocy rodzinie doświadczającej 

traumy przemocy jest psychoterapia indywidualna, osobno sprawcy i ofiar a także 

psychoterapia grupowa, gdzie również konieczne jest oddzielenie sprawcy i ofiary. W celu 



optymalizacji oddziaływań często konieczne jest połączenie kilku form pracy, podstawą jest 

jednak jak najszybsze ujawnienie problemu i podjęcie próby poszukiwania konstruktywnych 

rozwiązań. 
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