
Mechanizmy kształtujące i podtrzymujące związek, w którym jest obecna przemoc. 

Osobę doświadczającą przemocy bardzo często obarcza się odpowiedzialnością za brak 

jednoznacznej decyzji o rozstaniu. Trudności w zakończeniu związku, w którym jest obecna 

przemoc można lepiej zrozumieć poznając mechanizmy, które kształtują i podtrzymują taką 

relację. 

 

Problemy w bliskich relacjach przeważnie nie pojawiają się na początku związku. Kiedy dwie 

osoby stają się parą, w ich życiu następuje zwykle jakiś okres wzajemnej fascynacji sobą. Osoba, 

która w późniejszym czasie stanie się agresorem, na początku stara się przedstawić siebie z jak 

najlepszej strony. Oczarowuje, uwodzi, reaguje adekwatnie na potrzeby swojej 

partnerki/partnera. Po jakimś czasie jednak sytuacja ulega diametralnej zmianie – może to 

nastąpić po kilku miesiącach lub kilku latach, bardzo często dopiero po zawarciu związku 

małżeńskiego, w okresie ciąży lub po narodzinach dziecka.  

 

Pierwsze zmiany pojawiają się niepostrzeżenie: brak szacunku, coraz częściej okazywane 

lekceważenie lub pogarda, obarczanie winą za wszelkie niepowodzenia i konflikty. Zagrażająca 

atmosfera emocjonalna w związku wywołuje u osoby krzywdzonej uczucie przygnębienia 

 i niepokoju, pojawia się w niej silna potrzeba poprawienia sytuacji, zaspokojenia oczekiwań 

partnera. Okazuje się jednak, że bez względu na to, jak bardzo się stara, nie wpływa to na zmianę 

reakcji partnera. Z czasem pojawiają się akty agresji. Początkową reakcją osoby krzywdzonej 

zazwyczaj bywa szok, przypisywanie sobie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, 

umniejszanie zdarzenia, zaprzeczanie, że była to przemoc lub wiara w zapewnienia, że akt agresji 

był jednorazowy i nigdy się nie powtórzy. W rzeczywistości takie zapewnienia bardzo rzadko 

okazują się prawdą. Po przekroczeniu bariery, jaką jest nietykalność drugiej osoby, kolejne akty 

przemocy z reguły są tylko kwestią czasu.  

 

Kiedy osoba krzywdzona, bezpośrednio po akcie przemocy nie okazuje swojego sprzeciwu, 

sprawca traktuje takie zachowanie jako przyzwolenie na dalszą przemoc. Jeżeli taka sytuacja 

trwa przez dłuższy okres czasu, pojawia się określona dynamika i cykle przemocy (por. Walker, 

1993).  

Pierwsza faza cyklu – narastanie napięcia – liczne konflikty, awantury, irytacja i drażliwość 

partnera stosującego przemoc. Przemoc w pierwszej fazie ma formę głównie werbalną – 

poniżanie, krytykowanie.  

Druga faza cyklu – ostra przemoc – zachowania partnera stosującego przemoc stają się 

gwałtowne, nieprzewidywalne, napięcie wzrasta tak, że dochodzi do ataku.  

Trzecia faza - miodowego miesiąca – po napaści, kiedy partner stosujący przemoc rozładuje 

napięcie i widzi, że przekroczył granice stara się przeprosić, okazać skruchę i troskę. 

Po pewnym czasie, niezależnie od tego, jak postępuje krzywdzony partner, napięcie ponownie 

rośnie i cykl się powtarza. Na początku występowania przemocy okres miodowy jest nasycony 

pozytywnymi emocjami, ale z czasem traci on swój uczuciowy charakter. Osoby stosujące 

przemoc coraz bardziej dostrzegają bezradność partnera i tracą poczucie winy.  

 

W związku opartym na kontroli i podporządkowywaniu osoba stosująca przemoc zaczyna 

stopniowo przejmować całkowitą kontrolę nad osoba krzywdzoną. Początkowo jest to 

zniechęcanie do kontaktów ze światem zewnętrznym, stopniowa izolacja, kontrola zachowań 



 i myśli. Po latach upokorzeń osoba krzywdzona traci własną tożsamość, postrzega siebie przez 

pryzmat krzywdzącego partnera, staje się niepewna siebie, lękliwa i labilna emocjonalnie, czuje 

się bezradna, niezdolna do podejmowania samodzielnych decyzji. Boi się, że partner ją zostawi. 

Ma trudności z określeniem granic i czuje się odpowiedzialna za to, żeby związek dobrze 

funkcjonował, nawet jeśli musi się w tym celu upokarzać. Doświadczenie przemocy pozbawia 

osobę innych bliskich relacji, przyjaciół, którzy byliby w stanie pomóc jej odejść z krzywdzącego 

związku. 
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