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DO WIADCZANIE YCIA W PRZEMOCY  

PRZEZ KOBIETY W STARSZYM WIEKU 
 
Streszczenie. Celem artyku u jest przedstawienie cz  bada  prowadzonych w ramach pro-

jektu: Intimate Partner przemocy wobec starszych kobiet. W szczególno ci, s  to opinie tematów 
badawczych dotycz cych przemocy i cechy analizowanych przypadków kobiet ofiar przemocy ze 
strony partnera. W artykule przedstawiane s  przyczyny i formy zachowa  agresywnych wobec 
kobiet. Podjeta zaosta a próba scharakteryzowania kobiet b d cych ofiarami przemocy, maj cych 
pasywn  postaw  wobec ich sytuacji. 

S owa kluczowe: przemoc, osoby starsze 
 
1. Wst p 

 
Przemoc wobec ludzi starszych to problem, któremu ostatnimi czasy w pu-

blicystyce prasowej i telewizyjnej w Polsce po wi ca si  wi cej uwagi ni  to 
mia o miejsce dotychczas. Niemniej jednak wci  brakuje publikacji, które 
omawia yby zagadnienie przemocy wobec ludzi starych w oparciu o reprezenta-
tywny dla ca ego kraju materia  empiryczny. Zjawisko przemocy wobec ludzi 
starych, w tym starych kobiet pojawia o si  rzadko i przy okazji omawiania in-
nych problemów, jak np. konflikty mi dzygeneracyjne (Piotrowski, 1973, Synak 
1976). Jedyne, jak dotychczas, monografie po wiecone przemocy wobec ludzi 
starych powsta y w rodowisku krakowskim (Tobiasz-Adamczyk, 2009) oraz 
bia ostockim (Halicka, Halicki 2010). Jednak zagadnienie przemocy w zwi z-
kach ma e skich/partnerskich w stosunku do starszych kobiet, pozostaje  
w literaturze polskiej nierozpoznane. Mamy nadziej , e niniejsza publikacja 
stanowi  b dzie otwarcie nowego, niezwykle wa nego i trudnego do eksploracji 
obszaru badawczego. 

 

2. Opis bada  i grupy badanych osób 

 
Prezentowany materia  jest fragmentem mi dzynarodowego projektu Intima-

te Partner Violence against Older Women, w którym uczestniczy o siedem pla-
cówek badawczych z Austrii, Niemiec, Polski, Portugalii, W gier i Wielkiej 
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Brytanii. Projekt realizowany by  w trzech etapach. Pierwszy polega  na prze-
prowadzeniu sonda u w instytucjach, które na co dzie  zajmuj  si  problemem 
okre lonym w tytule projektu. W drugim etapie zgromadzono materia  w oparciu 
o wywiady z personelem. Trzeci etap – to wywiady z osobami starszymi – ofia-
rami przemocy w zwi zku ma e skim / partne. Niniejszy artyku  oparty jest na 
wybranym materiale z drugiego etapu bada . Badaniami obj to pracowników 
ró nych instytucji wiadcz cych us ugi na rzecz starszych kobiet – ofiar prze-
mocy w zwi zku ma e skim / partnerskim. Celem bada  by o zebranie infor-
macji na temat jako ci i rodzaju us ug wiadczonych starszym kobietom – ofia-
rom przemocy oraz zdiagnozowanie trudno ci jakie pracownicy ró nych insty-
tucji mog  napotka  wiadcz c pomoc starszym kobietom. W badaniach wzi o 
udzia  30 osób. W sumie przeprowadzono 9 wywiadów bezpo rednich i 21 tele-
fonicznych. Wywiad prowadzony by  wed ug opracowanego przez partnerów 
projektu wystandaryzowanego narz dzia – tematycznego przewodnika wywiadu. 

Ni ej prezentujemy wybrane fragmenty drugiego etapu bada , na które 
sk adaj  si  opinie na temat przemocy badanych osób oraz charakterystyka 
przypadków przemocy. 

 
Przemoc – definicja i skojarzenia w opinii badanych osób 
Badany personel pos ugiwa  si  przede wszystkim definicj  przemocy w ro-

zumieniu ustawy o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie z 2005 roku (Dz.U., 
nr 180, poz.1493). Respondenci wskazywali wi c, i  przemoc  s  intencjonalne 
dzia ania lub te  ich brak, powoduj ce naruszenie godno ci innych osób poprzez 
wyrz dzanie szkody ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Zachowania agre-
sywne zwi zane s  ponadto z wyst powaniem nierównowagi si  pomi dzy osob  
stosuj c  przemoc, a jej ofiar . Sprawca swoim dzia aniem d y do osi gni cia 
przewagi nad osob  pokrzywdzon , która ma mu zapewni  realizacj  okre lone-
go celu. Przemoc wobec starszych kobiet cz  profesjonali ci z przemoc  do-
wiadczan  ze strony partnera b d  dzieci, a tak e ukrywan  przez d ugi czas. 

Jest ona – zdaniem badanych osób – zjawiskiem spo ecznie nieu wiadamianym, 
co mo e mie  wp yw na jego dynamik  i trwanie. Badane osoby podkre laj , e 
przemoc wobec starszych kobiet w ich wiadomo ci wi e si  z biern  postaw  
ofiary, której przyczyny tkwi  g ównie w czynnikach kulturowych zwi zanych  
z pozycj  kobiety w rodzinie i spo ecze stwie. 

Jest kilka kana ów informacyjnych dotycz cych przemocy doznawanej  
w zwi zkach ma e skich/partnerskich wobec starszych kobiet. Najcz ciej 
informacje na ten temat zdobywaj  pracownicy socjalni odbywaj cy interwencj  
w terenie. Zdarza si , e od policji otrzymuje wiadomo  o za o onej Niebie-
skiej Karcie i wtedy zapoznaje si  z ca  sytuacj . Z kolei dla psychologów  
i terapeutów ród em informacji o przypadkach ofiar przemocy w starszym wie-
ku jest pracownik socjalny. Bywaj  i takie sytuacje, e ofiara przemocy przy-
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chodzi sama do instytucji, a wówczas dy uruj ca osoba prowadzi z ni  rozmo-
w . Coraz cz ciej zdarzaj  si  te  anonimowe telefony czy listy z zawiadomie-
niem o sytuacji przemocy w konkretnej rodzinie. O przypadkach starszych ko-
biet do wiadczaj cych przemocy ze strony m a/partnera informuj  te  cz on-
kowie rodziny, znajomi lub s siedzi. 

 
 
3. Charakterystyka przypadków 
 
Czas trwania i przyczyny zachowa  agresywnych  
Badane osoby wskazuj , e w zdecydowanej wi kszo ci przypadków kobie-

ty w wieku 60 i wi cej lat s  ofiarami wieloletniej przemocy. Wed ug personelu 
rzadkie s  przypadki „pierwszych” aktów przemocy maj cych miejsce, kiedy 

sprawca i ofiara s  w starszym wieku. Jednak zdarzaj  si . Wed ug badanych 

osób czynnikiem, który mo e powodowa  pojawienie si  przemocy w wieku 

starszych jest fakt zako czenia aktywno ci zawodowej przez obojga ma on-

ków. Dla m czyzny jest to wyj tkowo trudny czas, który mo e wp yn  na 

zmian  dotychczasowego stylu ycia i wywo a  agresj . Jeden z narratorów 

stwierdzi , e wystarczy brak pracy, nuda i alkohol (6, psycholog, OIK). Inni 

pracownicy, w oparciu o do wiadczenie wyniesione z pracy z konkretnymi 

przypadkami, potwierdzali te refleksje. Pan jest na emeryturze – opowiada jedna 

z narratorek – i na tej emeryturze cz ciej zacz  wysiadywa  w parku na awce 

[…] i tam si  ten problem alkoholowy rozwin , co nasili o jego zachowania 

przemocowe (18, specjalista do spraw pracy zespo owej, MOPS). Ponadto okres 

bierno ci zawodowej obojga ma onków powoduje, i  maj  oni wi cej wolnego 

czasu i co wa ne wi cej czasu sp dzaj  ze sob  dostrzegaj  ró ne rzeczy i robi  

sobie na z o  – relacjonowa a jedna z narratorek (26, pedagog, OIK). Nie bez 

znaczenia jest tu tak e fakt opuszczenia domu rodzinnego przez doros e ju  

dzieci. Ma onkowie zostaj  tylko we dwoje, zaczynaj  na nowo organizowa  

sobie codzienny rytm ycia. I niestety bywa i tak, e w ten nowy codzienny rytm 

ycia „wplata” si  przemoc. M  odreagowuje na wspó ma once swoje frustra-

cje i napi cia. W czasie jednego z wywiadów pad y nast puj ce s owa: W chwili 

[…], kiedy synowie wyprowadzili si  z domu, matka sta a si  ofiar  bardzo bru-

talnej przemocy fizycznej ze strony tego partnera, ojca tych dzieci. Do tego stop-

nia, e kiedy  gor ce elazko przy o y  jej do twarzy, no by a bita, kopana, poni-

ana, lata y garnki to wiemy, ale ju  posuwa  si  do takich drastycznych metod  

i ci synowie o tym nie wiedzieli (26, dyrektor, OIK).  

W ród innych przyczyn zachowa  agresywnych pojawiaj cych si  po raz 

pierwszy w starszym wieku, badani pracownicy instytucji wymieniali fakt 

przyjmowania przez m czyzn  (pó niejszego sprawc  przemocy) leków  

w zwi zku z pojawiaj cymi si  ró nymi chorobami. Przyjmowane lekarstwa 
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wywo ywa y skutki uboczne w postaci agresji, szczególnie werbalnej. Ponadto 
badany personel pracowa  z ró nymi przypadkami starszych kobiet, które do-
wiadcza y przemocy ze strony m a na skutek jego chorobliwej zazdro ci  

i podejrzliwo ci o zdrad . Mamy tu zatem do czynienia z syndromem Otella, 
czyli chorej zazdro ci wspó ma onka. Przyczyn takiej sytuacji mo e by  wiele, 
jednak w ród osób w wieku starszym bardzo prawdopodobnym bod cem jest 
andropauza. 

Jednak przemoc, której do wiadczaj  kobiety maj ce 60 lat i wi cej, jest 
najcz ciej przemoc  wieloletni , nierzadko maj c  swój pocz tek tu  po za-
warciu zwi zku ma e skiego. Co wywo a o lub wywo ywa o wieloletnie za-
chowania agresywne sprawcy? 

Istotne znaczenie w sytuacjach przemocowych ma alkohol, lecz od razu 
trzeba zauwa y  za jedn  z narratorek, i  nie mo emy powiedzie , e alkohol jest 

przyczyn  przemocy […] to jest jeden z mitów. Natomiast jest to na pewno czyn-

nik wyzwalaj cy […] powoduj cy degradacj  ró nych organów, w tym równie  

mózgu (1, prawnik, PNL). Wydaje si , i  w wielu ma e stwach, nie tylko osób 
starszych, alkohol jest wa nym bod cem „popychaj cym” sprawc  do zachowa  

agresywnych wobec cz onków rodziny, g ównie – wobec ony. Bo jednak wi k-

szo  tej przemocy – opowiada jedna z narratorek – jest spowodowana nadu y-

waniem d ugoletnim przez partnera czy te  ma onka alkoholu (28, prawnik, 

PNL).  

Innym wa nym czynnikiem, który sprzyja pojawieniu si  sytuacji przemo-

cowych jest wyniesiony z domu model ycia ma e skiego i rodzinnego. We-

d ug personelu nierzadko zdarza si , i  sprawca przemocy domowej sam wy-

chowywa  si  w atmosferze agresji, k ótni, konfliktów. Jedna z narratorek po-

wiedzia a: najcz ciej takimi czynnikami s  wzorce wyniesione z domu, kiedy 

mówi  tu o takim uk adzie w rodzinie pochodzenia u sprawcy przemocy, kiedy 

ojciec jest dominuj cy, matka jest podporz dkowana i wychodz ca z takiego 

za o enia, e tak ma by , e kobieta powinna by  podporz dkowana. […] I pó -

niej podobny uk ad stwarza w swoim w asnym zwi zku. Ten uk ad jest jakby taki 

utwierdzony (14, psycholog, OIK). Z tej i szeregu innych wypowiedzi wynika, e 

du e znaczenie ma proces socjalizacji sprawcy przemocy. 

Podczas jednego w wywiadów pad a informacja o jeszcze innym czynniku 

stymuluj cym wieloletnie agresywne zachowania m a/ partnera. Chodzi mia-

nowicie o niskie poczucie w asnej warto ci kobiety – ofiary przemocy. Tu od 

razu posz o, to by a sprawa, która si  ci gn a od m odo ci tych pa stwa. – 

opowiada a jedna z narratorek – Jak oni si  poznali to ona by a osob  […]o 

bardzo niskim poczuciu w asnej warto ci. A on by  przystojnym facetem i on 

sobie j  podporz dkowa . Ona nie zdawa a sobie sprawy, e jest jego godna  

i tak przez ca e ycie, chcia a sobie zas u y , eby on by  jej wart, eby ona by a 

jego warta. Ona w zwi zku z nim traktowa a go jak takie bo yszcze, jak kogo  
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takiego, bardzo atrakcyjnego, kto zwróci  na ni  uwag . Mimo wszystkich kon-

sekwencji jakie mia y miejsce w tym zwi zku (26, dyrektor, OIK). A zatem niska 
samoocena kobiety, która zapewne sama w sobie jest ród em jej problemów  
i cierpie , dodatkowo mo e sta  si  „pobudk ” przemocy ze strony m -

a/partnera.  

 

Formy przemocy 

Przemoc jest zjawiskiem wielopostaciowym, tzn. sprawca nie stosuje tylko 

jednej formy zachowa  agresywnych, lecz jednocze nie u ywa wielu rodzajów. 

Wed ug personelu udzielaj cego wywiadów w ród osób w starszym wieku do-

minuje przemoc psychiczna polegaj ca najcz ciej na wyzwiskach, obelgach, 

gro bach oraz o mieszaniu. Towarzyszy jej przemoc fizyczna, która przybiera 

ró n , cz sto trudn  do przewidzenia posta . 

Badany personel zwraca  te  uwag  na wyst powanie jeszcze jednej wa nej 

formy przemocy mianowicie przemocy seksualnej polegaj cej nie tyle na gwa -

cie czy te  wymuszaniu zachowa  seksualnych ile na zmuszaniu do rozmów o 

pod o u seksualnym. I w pewnym momencie to si  wydaje […], e w a ciwie 

ka dy temat ten sprawca wi e, w jakim sensie z takim podtekstem seksualnym 

(29, konsultant, MGOPS). Jest to – jak twierdzi autorka wypowiedzi – bardzo 

trudne dla kobiet.  

Pracownicy poszczególnych instytucji wypowiadaj c si  na temat najcz -

ciej do wiadczanych przez starsze kobiety form przemocy zauwa ali, i  fakt 

„dominacji” przemocy psychicznej wynika m.in. z tego, e no to jest ten wiek, e 

nie zawsze ci ludzie s  sprawni i te  przemoc fizyczna, mniej spotykana, chocia  

ja nie mówi , e w ogóle (1, prawnik, PNL). Nie bez znaczenia jest te  wzrost 

wiadomo ci na temat karnych konsekwencji konkretnych zachowa  a poniewa  

przemoc psychiczna –wyja nia a jedna z narratorek – jest tak  form  przemocy 

dosy  trudn  dla udowodnienia, to dla sprawcy, to jest bezpieczniejsze, e on 

tak  przemoc psychiczn  stosuje no i cz sto tak jak wspomnia am wcze niej 

zwi zane jest z nadu ywaniem alkoholu wieloletnim (8, konsultant, SNL).  

 

 

4. Starsze kobiety – ofiary przemocy: próba okre lenia profilu  
 

Sytuacje starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi zku ma e skim/ partner-

skim s  bardzo ró norodne, st d te  nie atwym zadaniem jest próba stworzenia 

profilu tej grupy osób. Po rozmowach z 30 cz onkami personelu ró nych insty-

tucji, którzy na co dzie  maj  kontakt z t  grup  klientek, jawi  si  dwa typy 

starszych kobiet – ofiar przemocy ze strony m a/ partnera, z charakterystycz-

nymi dla  zachowaniami, postawami, czy przekonaniami. Pierwszy, spotykany 

najcz ciej, to kobiety wykazuj ce postaw  biern , wycofania i pogodzenia si  
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ze swoim losem. Drugi – wyst puj cy rzadziej – stanowi  kobiety podejmuj ce 
dzia ania na rzecz zmiany, czy chocia by poprawy swojej sytuacji, swego losu. 
Z informacji przekazanych przez personel wynika, i  wiele jest czynników wa-
runkuj cych dane zachowanie i postaw  starszej kobiety – ofiary przemocy. 
Jednym z nich jest na pewno czas trwania przemocowych zachowa  sprawcy. 
Albowiem kobiety do wiadczaj ce wieloletniej przemocy ze strony m a/ part-
nera cz ciej ni  te, które po raz pierwszy dotkn a taka sytuacja w wieku star-
czym cechuje bierno , brak gotowo ci do zmian, nie mówi c ju  o d eniu do 
„uwolnienia si ” od sprawcy. Poni ej skupimy si  na sylwetce pierwszego ze 
wspomnianych dwóch typów starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi zku ma -
e ski/ partnerskim. 

 

 

5.  Starsze kobiety – ofiary przemocy wykazuj ce biern  postaw  

wobec do wiadczanej sytuacji 
 

W wielu wypowiedziach podkre la si  kilka cech tej grupy ofiar przemocy. 
Dominuje brak wiary w sam  siebie po czony z bardzo zani onym poczuciem 
w asnej warto ci. Ta niska samoocena mo e by  przejawem osobowo ci cz o-
wieka lub te  wynikiem wieloletniej przemocy i ci g ego poni ania przez 
sprawc . Jedna z narratorek mówi c o swojej klientce stwierdzi a: zmiany w jej 

ocenie, znaczy w jej wiadomo ci zmiany by y bardzo du e. Ona mia a ca kowi-

cie zatracone poczucie w asnej warto ci. Ale to jest te  typowe dla ofiar, które 

d ugotrwale doznaj  przemocy (19, rzecznik praw ofiar, UM). Jak podkre la y 
osoby, z którymi by y przeprowadzane wywiady, metody stosowane przez 
sprawc  przemocy, sprawiaj , i  starsze kobiety bardzo cz sto czuj  si  bezrad-
ne, wyciszone, zal knione, nie maj  w asnego zdania, a takie postrzeganie samej 
siebie i w asnej sytuacji skutkuje okre lonymi zachowaniami. St d te  starsze 
kobiety nie wierz  w uzyskanie jakiekolwiek pomocy i s  bardzo nieufne wobec 
proponowanych im zmian. Ta niech  do zmieniania czegokolwiek i w efekcie – 
bierno  starszych kobiet ofiar przemocy – podkre lana by a przez wielu narra-
torów. Mo na wi c powiedzie , e starsze kobiety godz  si  ze swoj  sytuacj , 
ogarnia je nierzadko marazm, wi c nie podejmuj  adnych kroków by zmieni  
swój los, a nawet je li zg osz  si  do jakiej  instytucji po pomoc, bardzo szybko 
wycofuj  si  ze wspó pracy.  

Oprócz wspomnianego wy ej zani onego poczucia w asnej warto ci tak e 
inne czynniki maj  wp yw na biern  postaw  ofiar. Na jakie inne „pobudki” 
zwracali uwag  narratorzy? 

Ofiary przemocy bardzo cz sto nie podejmuj  adnych dzia a , które mo-
g yby poprawi  lub zmieni  ich sytuacj , gdy  boj  si  sprawcy, boj  si  nasile-
nia zachowa  agresywnych. W czasie jednego z wywiadów narrator powiedzia : 
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Ta kobieta bardzo d ugo podejmowa a decyzje co z tym zrobi , mia a bardzo 

du e wahania, tak? Czy ma odej ? Czy nie? Ale g ównym czynnikiem, który te  

j  wik a  w tej sytuacji by o poczucie parali uj cego l ku. Ona po prostu tak si  

go ba a (…) ta obawa by a jeszcze bardziej podyktowana tym, e u niego stwier-

dzono zaburzenia psychiczne (5, specjalista pracy z rodzin , OIK). Ów strach 
jest nieraz tak silny, e skutecznie powstrzymuje starsze kobiety – ofiary prze-
mocy przed jakimkolwiek dzia aniem przeciwko sprawcy. Skutkuje to wielk  
uleg o ci  wobec agresora, podporz dkowaniem si  mu, wypracowaniem za-
chowa , które by  mo e ochroni  kobiet  przed wybuchami z o ci i agresji m -
a/ partnera i w jakim  stopniu b d  zgodne z jego oczekiwaniami. Ponadto 

starsze kobiety do wiadczaj ce przemocy w zwi zku ma e skim/ partnerskim 
cz sto dzia aj  niejako w my l zasad „byleby nie by o gorzej”. My lenie to wy-
nika nie tylko ze strachu przed agresorem, ale jest równie  konsekwencj  star-
czego wieku kobiet. Personel wielokrotnie podkre la , i  starsze kobiety patrz  
na swoj  sytuacj  przez pryzmat swoich lat, zatem cz sto powtarzaj : Pewnie i 

tak nied ugo ju  po yj , wi c co b d  si  rusza  i co  robi  (8, konsultant, SNL) 
Mo na wi c powiedzie , e starsze kobiety godz  si  ze swym losem, s  w sta-
nie dalej go znosi , tylko eby zachowania przemocowe nie przybra y na sile.  

Obok l ku przed sprawc , ofiary przemocy bardzo boj  si , e otoczenie 
spo eczne, np. s siedzi dowiedz  si  o wszystkim co dzieje si  w ich domu. Owa 
presja spo eczna – w opinii personelu – jest niezmiernie silnym czynnikiem po-
wstrzymuj cym starsze kobiety przed podejmowaniem jakichkolwiek dzia a , 
bo co ludzie powiedz , jak b d  oceniona? (5, specjalista pracy z rodzin , OIK). 
Wi e si  to nierozerwalnie z poczuciem wstydu, e co  takiego im si  przyda-
rzy o. W wielu wywiadach pojawia  si  w tek ogromnej niech ci starszych ko-
biet do wzywania policji w sytuacji zagro enia ich bezpiecze stwa ze strony 
m a/ partnera. To jest te  taka w a nie wiadomo  – t umaczy a jedna z narra-
torek – e tutaj policja jest dla tych pa  ostateczno ci , […] e tu ju  dzia a 

poczucie wstydu, […] eby pój  do psychologa, […] no to mo na pój . Ale jak 

ju  wchodzi w gr  policja, to jest ju  du y problem (17, terapeuta, OPS). Perso-
nel zauwa a te , e nawet wielokrotne zach canie starszych osób – ofiar prze-
mocy – do wzywania policji nie skutkuje. Ogólnie rzecz bior c ludzie starzy nie 
chc  mie  nic do czynienia z policj , chyba e sytuacja jest wyj tkowo trudna 
czy uci liwa. Owa niech  podyktowana jest poczuciem wstydu. 

 Zasygnalizowany wcze niej strach przed ocen  opinii spo ecznej, przed 
tym, e sytuacja rodzinna ujrzy wiat o dzienne zale y od ró nych czynników. 
Badany personel cz sto wspomina  o wielkim znaczeniu procesu wychowania, 
czy warto ci, które zosta y przekazane w procesie socjalizacji i które towarzy-
szy y obecnemu pokoleniu ludzi starszych przez ca e ich ycie. A przecie  
w ród s siadów czy znajomych starszych kobiet – ofiar przemocy s  tak e ich 
rówie nicy, czyli osoby, które wzrasta y w tym samym czasie i w atmosferze 
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podobnych wzorców i warto ci. Ciekawie na ten temat wypowiedzia a si  jedna 
z badanych osób: W tym pokoleniu […] 60 plus bardzo wyra nie wida  wp yw 

rodowiska w którym yj . Wp yw rodziny, znajomych, krewnych, religii i takim 

czynnikiem implikuj cym jest takie zakorzenione te  przekonanie, które te  

sprawca przemocy podtrzymuje, e to jest jej krzy  w cudzys owiu, e ona ponosi 

odpowiedzialno  za to, e m  w taki sposób si  zachowuje, e musi by  uleg a, 

e powinna to wszystko wybacza , e powinna to wszystko tolerowa . Takie in-

formacje uzyskuje cz sto od rodziny, krewnych, znajomych (5, specjalista pracy 

z rodzin , OIK). Istotn  rol  „wpojonych” norm podkre li  tak e inny rozmówca 

stwierdzaj c: reakcja otoczenia by a najcz ciej taka, e w zasadzie, to taka 

norma jest spo eczna, e w zasadzie kobieta od czasu do czasu, musi co  takiego 

przetrzyma  i wycierpie  (24, psycholog, PNL). I jeszcze jedna wypowied  nar-

ratorki opowiadaj cej o swojej klientce: Tak jak opowiada a mi ta pani u niej  

w domu matka nie pracowa a zawodowo, by a na ka de skinienie m a, ona 

dba a i o dzieci i o dom. Wszystkie obowi zki spoczywa y na niej. Ona te  wy-

nios a to z domu, e musi dba  o dzieci, o m a. Musi by  na jego skinienie, eby 

si  dobrze czu , eby mia  wszystko przygotowane. To chyba si a przyzwyczaje-

nia i pó niej w tych starszych latach, ani sama nie umia a si  zmieni , ani nie 

umia a jako  wp yn , eby si  postawi  i zmieni  te relacje (29, specjalista 

pracy socjalnej, OIK). A zatem proces wychowania, mo na by powiedzie : tra-

dycyjne wychowanie i rola przekazu kulturowego w wielkim stopniu mog  za-

decydowa  (czy te  decyduj ) o postawie ofiary przemocy. W przekaz kulturo-

wy wpisuj  si  tak e sprawy wiary, sprawy religii. Nale y po wi ci  temu za-

gadnieniu wi cej uwagi.  

W czasie rozmów z pracownikami ró nych instytucji pada o wiele opinii na 

temat roli wiary, ko cio a czy ksi dza w przyjmowaniu przez ofiar  przemocy 

takiej a nie innej postawy wobec do wiadczanej sytuacji. Narratorzy podkre lali, 

i  tradycyjna moralno , bardzo proste, dos owne i bezdyskusyjne przyjmowa-

nie nauki ko cio a sprawia o nieraz, i  starszej kobiecie nawet do g owy nie 

przysz o, by w jakikolwiek sposób zako czy  t  trudn  i bolesn  dla niej sytu-

acj . Jedna z narratorek powiedzia a: Tak z jednej strony wiele pa  jest w prze-

mocy z powodu przekona  religijnych, e na dobre i na z e, e przysi ga am, e 

jak si  rozwiod  to b d  wykluczona z ko cio a katolickiego (22, konsultant, 

SNL). Wydaje si  tak e, i  szczególnie polska wie  ma to do siebie, i  jej miesz-

ka ców cechuje bardzo silne przywi zanie do tradycji, przykaza  Bo ych lub 

ko cielnych. Wskazuje na to wypowied  jednej z narratorek: tak s uchaj c jej 

dosz am do wniosku, e to te  nie jest jaka  wiara z takim zrozumieniem pew-

nych zasad z p aszczyzny teologii, czy pewnych zasad moralnych, natomiast to 

jest taka wiara wyniesiona ze wsi, e tak powiem. Taka tradycyjna, tam gdzie 

ona na wsi te  mia a taki przekaz od innych kobiet, e oboj tnie co by si  dzia o, 

to ona powinna zosta  w zwi zku ze swoim m em. Aczkolwiek z tego, co mi 



Do wiadczanie ycia w przemocy przez kobiety w starszym wieku 131 

wiadomo, ko ció  wcale nie wychodzi z takiego za o enia tam, gdzie dochodzi do 

przemocy. Natomiast problem jest w tym, e te kobiety nie potrafi  dotrze  do 

takich pewnych zdrowych zasad wiary, a funkcjonuj , maj  takie my lenie na 

bazie takiego przekazu bardzo usztywnionego (14, psycholog, OIK). Trzeba te  
doda , i  ko ció , konfesjona , kap an to cz sto jedne z pierwszych, je li nie 
pierwsze miejsca (lub osoby) do których starsze kobiety zwracaj  si  po pomoc. 
Personel zapytany o to, co mo e powiedzie  – na podstawie opowiada  klientek 
– o postawie ksi y wobec zg aszanego przez starsze kobiety problemu wypo-
wiada  si  bardzo ró nie. Do wiadczenia niektórych pracowników wskazuj  na 
to, i  ci gle s  tacy duchowni, którzy zach caj  ofiar  przemocy by nios a swój 
krzy , bo przecie  przysi ga a. Ale zdaniem innych narratorów mentalno  du-
chownych si  zmienia i coraz cz ciej mo na spotka  si  z tym, i  kap an mówi 
ofierze, gdzie mo e szuka  profesjonalnej pomocy, dzi ki której mo liwe b dzie 
przerwanie tej krzywdz cej j  relacji. Jeden z narratorów powiedzia : Te  tutaj 

kwestia wiary ma du e znaczenie, poniewa  s  przekonane, e jest to grzech, e 

jest to nie w porz dku, e powinny trwa  dla dobra rodziny. I z reszt  cz sto w 

relacjach z duchownymi, no takie relacje dostaj . Czasami sprzeczne informacje 

dostaj . Prawda? e musi by , e musi cierpie  i krzy  musz  znosi  albo dosta-

j  te  informacje, ze w a nie powinna zadba  o to, ze w a nie powinna przerwa , 

poniewa  przysi g  ma e sk  oboje sk adali. Prawda? Wi c, wi c komunikatów 

jest bardzo wiele (5, specjalista pracy z rodzin , OIK).  

Obok rozmowy z ksi dzem, ogromne znaczenie w znoszeniu agresywnych 
zachowa  m a/ partnera ma dla ofiar przemocy – modlitwa. W rozmowie  
z Bogiem szukaj  pocieszenia i si  do dalszego trwania przy wspó ma onku/ 
partnerze. Oto kilka wypowiedzi narratorów odnosz cych si  do tego zagadnie-
nia: Cz sto te  tym kobietom du o takiej si y i nadziei, eby przetrwa  daje wiara 

(22, konsultant, SNL). To co im, osobom starszym pomaga to zwracanie si  do 

swojej wiary, wiary w Boga, modlitwa, chodzenie do ko cio a, to jest co . Takie 

warto ci duchowe podtrzymuj  rzeczywi cie tak  ch  ycia, kontynuowania 

tego ycia. (8, konsultant, SNL). Czy te  inny cytat: ona by a bardzo tak  osob  

wierz c  i praktykuj c  i wszystko odnosi a do Boga i ko cio a. (…); to znaczy 

chodzi mi o to, e ta kobieta jako  nie podda a si , tylko gdzie  tam w co  wie-

rzy a bardzo mocno i to jej pomog o przezwyci y  mo e l ki, strach i jakie  

wszelkie takie z e my li (16, pracownik socjalny, PCPR). Inni narratorzy podkre-
lali te , i  zaanga owanie w ycie parafialne, przynale no  do kó  ró a co-

wych, a przez to cz sty kontakt z innymi lud mi wielokrotnie nadawa y cel  
i sens nie atwemu yciu tych starszych kobiet. To tutaj znajdywa y wsparcie, 
dobre s owo, przejawy yczliwo ci. Tam te  du  rol  odgrywa a grupa ywy 

ró aniec – t umaczy a jedna z narratorek – bo pani przy ko ciele, te  skupi a si  

na modlitwie, na tej grupie religijnej, która j  wspiera a (26, dyrektor, OIK). 

Przedstawiona analiza wskazuje wi c na silny zwi zek mi dzy przekonaniami 
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religijnymi a przyjmowaniem przez ofiary przemocy konkretnego zachowania  
i postaw wobec swojej sytuacji. Czy jest to cecha w szczególny sposób wyró -
niaj ca polskich seniorów? Z wypowiedzi badanego personelu wynika, e tak.  

Kolejn  cech  starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi zku ma e skim/ 
partnerskim, a wi c  si , czy mo e wynikaj c  z procesu socjalizacji jakiemu 
poddane by o dzisiejsze pokolenie ludzi starych, jest cz sto spotykana ochrona 
czy idealizowanie zachowa  sprawcy. Chodzi tu mianowicie o tak  postaw  
ofiar, która polega na zaprzeczaniu, i  m / partner le post pi , czy te , e jego 
zachowanie mo na nazwa  przemoc . I znów – kilkoma czynnikami mo na 
t umaczy  tak  postaw  starszych kobiet – ofiar przemocy w zwi zku ma e -
skim/ partnerskim. Nale y przypuszcza , i  „wpojone” w wieku m odzie czym 
przekonania, e kobieta powinna by  podporz dkowana m czy nie, e dopusz-
czalne jest posuwanie si  m a/ partnera do zachowa  przemocowych sprawiaj , 
i  starsze kobiety chroni  sprawc . Nie podejmuj  w zwi zku z tym adnych 
dzia a , by poprawi  swój los, zapewne wstydz  si  te  i boj  opinii spo ecznej, 
która mo e skrytykowa  post powanie ofiary (bo przecie  taki jest los ony) i w 
zwi zku z tym ofiary przemocy wykazuj  postaw  biern . To co jeszcze mo e 
powodowa , i  starsze kobiety idealizuj  sprawc  to zaprzeczanie i niedopusz-
czanie do siebie my li, e co  z ego si  dzieje. Dobrze ukazuje to nast puj ca 
wypowied  jednej z osób uczestnicz cej w badaniach: to jest oczywiste, e one 

idealizuj , one wszystkie idealizuj , bo ju  dawno by nie by y w tych zwi zkach 

gdyby nie idealizowa y (12, terapeuta, OIK). Mo na zatem uzna , i  takie ideali-
zowanie czy ochrona sprawcy to sposób na poradzenie sobie z do wiadczan  
sytuacj  i by  mo e znajdywanie usprawiedliwienia dla swej bierno ci. 

Innym powodem, dla którego starsze kobiety – ofiary przemocy w zwi zku 
ma e skim/ partnerskim nie decyduj  si  na podj cie dzia a  na rzecz poprawy 
swojej sytuacji s  problemy mieszkaniowe. Niezwykle cz sto dzieje si  tak, e 
starsze kobiety nie maj  po prostu gdzie pój , gdzie zamieszka  i dlatego ci gle 
yj  ze sprawc  pod jednym dachem. Zdarza si , e kobieta wyst pi z wnio-

skiem o rozwód i go dostanie, ale ze wzgl du na to, e nie sta  jej na kupno no-
wego domu czy mieszkania, dalej mieszka ze sprawc , tylko e mieszkanie jest 
najcz ciej podzielone na dwie cz ci: jedna jest jej, druga jego. Dotychczasowe 
mo liwo ci prawne nie pozwala y na skuteczne eksmitowanie sprawcy z domu 
czy mieszkania. A zatem starsze kobiety maj c wiadomo , e faktycznie wiele 
si  nie zmieni nawet po przeprowadzeniu rozwodu, wielokrotnie nie podejmuj  
adnych dzia a  uznaj c, i  tak naprawd  ich skutki b d  niewielkie. Z drugiej 

strony sposobem na poradzenie sobie z do wiadczan  sytuacj  jest wstawianie 
do swego pokoju drzwi z zamkiem na klucz. Ofiary przemocy uwa aj , e jest to 
dobre rozwi zanie – b d  czu y si  bezpieczniejsze mimo, e ci gle mieszkaj  
ze sprawc . Wiara w skuteczno  tej metody powoduje, e starsze kobiety nie 
podejmuj  adnych innych dzia a  na rzecz poprawy swojej sytuacji. W niektó-
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rych przypadkach zamykanie si  na klucz jest faktycznie skuteczn  ochron  
przed sprawc , lecz niestety nie zawsze.    

Z informacji podawanych przez personel wynika, i  osoby starsze wykazu-
j ce biern  postaw  po prostu nie wiedz , gdzie mog  szuka  pomocy i gdzie 
zwróci  si  po rad , czy podpowied  co dalej robi . Szczególnie mocno jest to 
widoczne na wsi. Osoby szczególnie z terenów wiejskich – mówi a jedna z narra-
torek – maj  bardzo du y problem z rozeznaniem si  w mo liwo ciach praw-

nych, w ogóle w podejmowaniu jakichkolwiek dzia a  (4, specjalista Wydzia u 

Prewencji, KWP). Nie maj  te  wiadomo ci, co mo na zrobi  w danej sytuacji, 
nie wiedz  jakie s  procedury, zatem nigdzie nie zg aszaj  si  po pomoc, cz sto 
wychodz c z za o enia, e tego ch opa, tak si  u nas mówi, znosz  30 lat, to 

jeszcze jeden dzie  go znios  (21, koordynator procedury Niebieska Karta, 

KWP). Z drugiej strony, z opowiada  personelu wynika, e je li starsza kobieta 
czuje, e ju  sama nie da sobie rady z do wiadczan  sytuacj , albo gdy zdarzy o 
si  co  co j  bardzo wystraszy o i zaczyna my le  o szukaniu profesjonalnej 
pomocy, to najcz ciej pierwszymi powiernikami jej tajemnic i problemów s : 
ksi dz, lekarz, a czasami nawet policjant. Ksi dz, czy lekarz to osoby, z którymi 
ludzie starzy najcz ciej maj  kontakt, st d pomys  by w a nie z nimi pomówi  
o swojej sytuacji, bo innych „profesjonalistów” po prostu nie znaj . O roli du-
chownych by a ju  mowa. Starsze kobiety cz sto si  otwieraj  przed tym leka-

rzem pierwszego kontaktu – opowiada a jedna z narratorek – to jest szukanie 

pomocy u lekarzy rodzinnych (27, specjalista pracy socjalnej, OIK). To lekarz 
jest osob , która wed ug starszych kobiet mo e im pomóc. Choruj  somatycznie 

i w tym kierunku si  lecz  – stwierdzi a jedna z narratorek (11, psycholog, PNL). 
Pracownicy instytucji mówili, i  starsze kobiety prosz  np. o wypisanie leków 
na sen, (bo nie pi  w nocy) czy innych medykamentów i nieraz si  zdarzy, e to 
w a nie w gabinecie lekarza starsza kobieta zaczyna opowiada  o swoim trud-
nym losie. Cz sto jest to po prostu potrzeba wygadania si , bo nie maj  wiedzy 
co innego mog yby zrobi  w swojej sytuacji.  

Narratorzy wspominali o finansowej zale no ci starszych kobiet od swoich 
m ów – bo przez ca e ycie kobieta nie pracowa a zawodowo tylko zajmowa a 
si  domem i dlatego nie ma adnych w asnych róde  utrzymania. A w zwi zku 
z tym nie bierze nawet pod uwag  takiej mo liwo ci, e odejdzie od sprawcy, bo 
jaki on jest, taki jest, ale chocia  ma za co y . Ponadto ludzie starzy my l  nie-
raz, i  swoim zwróceniem si  do instytucji po pomoc, b d  komu  sprawia  
problem, a tego nie chc . By nie przysparza  innym k opotu starsze kobiety – 
ofiary przemocy – milcz  i cierpi  w ukryciu, wychodz c z za o enia, e prze-
cie  s  wa niejsze sprawy ni  ich problemy. Mo na przypuszcza , e daje tu  
o sobie zna  pokora – cecha jak e bardzo charakterystyczna wspó czesnemu 
pokoleniu seniorów, a wynikaj ca z do wiadcze  yciowych i narodowych, 
które by y ich udzia em.  
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6. Zako czenie  

 
Powy sza charakterystyka wskazuje jak bardzo z o ona i niejednokrotnie 

trudna jest sytuacja starszych kobiet do wiadczaj cych wieloletniej przemocy ze 
strony m a/ partnera. Jak zosta o to ju  wcze niej powiedziane, w zdecydowa-
nej wi kszo ci przypadków ten typ ofiar przyjmuje postaw  biern  i nie podej-
muje walki o zmian  swego losu. Nawet podj cie wysi ku i zg oszenie si  do 
instytucji nie jest równoznaczne z wyzbyciem si  biernej postawy, bowiem star-
sze kobiety ofiary przemocy od personelu oczekuj  jakichkolwiek dzia a . Jed-
nak, jak wynika z wypowiedzi profesjonalistów, w kontaktach z ofiarami tworzy 
si  pewien rodzaj relacji wychowawczej, skutkuj cy trwa ymi zmianami w po-
stawach jej uczestników. Stanowi ona podstaw  do modyfikacji sytuacji ofiary 
przemocy, jak te  zachowa  i do wiadcze  osób zawodowo zajmuj cych si  
przeciwdzia aniem przemocy. A zatem wyci gni cie zjawiska przemocy wobec 
starszych kobiet z „szarej strefy” nie tylko mo e s u y  uwra liwieniu spo e-

cze stwa, ale te  zmianie postaw najbli szego otoczenia. 
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Abstract 

 

The aim of the article is to present a part of the research done within the project: Intimate 

Partner Violence against Older Women. In particular, these are the opinions of the research sub-

jects on violence and a characteristic of analyzed cases of female victims of intimate partner vio-

lence. The duration, causes and forms of aggressive behaviors are presented. An attempt is also 

made at characterizing the female victims of violence, who have a passive attitude towards their 

situation. 
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