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   Chin-Ning Chu w swojej książce 
„Sztuka wojny pracującej kobiety” 
napisała: „W twoich słabościach kryje 
się twoja siła, a w każdej z twoich moc-
nych stron ukryta jest potencjalna sła-
bość. Jeśli twoją mocną stroną jest 
wrażliwość i współczucie, może ci za- 
braknąć kompetencji, by zdyscyplino-
wać rodzinę lub podwładnych. Jeśli
jesteś pewna siebie i szybko potrafisz 
podejmować decyzje, istnieje zagro-
żenie, że możesz się okazać nietole-
rancyjna i mało elastyczna”. Żyjemy 
w świecie, w którym powinniśmy 
wykazywać się aktywnością. Jedno-
cześnie wielu z nas lokuje kobiety 
w przestrzeniach, które nakazują pod-
porządkowanie i uległość oraz ko-
nieczność działania zgodnie z przyję-
tymi regułami. W sposób naturalny 
niektóre z tych nakazów muszą być 
jakie są i na pewno nigdy się nie zmie-
nią. Ot chociażby kwestia ciąży, poro-
du czy karmieni piersią. Wiele innych 
kwestii może jednak ulec zmianie – jak 
chociażby fakt, że kobieta w okresie
ciąży wymaga szczególnej ochrony, że 
po porodzie należy jej się możliwość 
pełnego wypoczynku i że w nocy 
– kiedy nie karmimy piersią – do 
dziecka może wstawać tata, podobnie 
jak powinien zadbać o to, by matka 
jego dziecka mogła odespać w dzień 
nocne harce i posiłki ich pociechy. 
Tymczasem kulturowy podział ról 
w znaczącym odsetku rodzin a także 
w relacjach zawodowych i społecz-
nych powoduje, że działamy nie na 
zasadzie tego, kim jesteśmy i co mamy 
do zrobienia, ale pod presją tego, jak 
nas widzą inni i co norma kulturowa 
narzuca nam jako nasz pieski obo-
wiązek. Jedną z konsekwencji takiego 
stanu rzeczy jest zjawisko znane jako 
wyuczona bezradność. Zjawisko 
kształtowane w dzieciństwie i wzmac-
niane w życiu dorosłym w oparciu 
o stereotypy wynikające z tradycyjnie 
podejmowanych ról – głównie kobiet 
i mężczyzn, ale także podwładnych 
i przełożonych czy każdych innych 
relacji, w których jedna osoba ma wła-
dzę nad drugą tylko i wyłącznie z tego 
faktu, że kulturowo uznano, że ma pra-
wo tę władzę posiadać. 
  Twórcą pojęcia wyuczonej bezrad-
ności jest Martin Seligman. Według 
niego, w trakcie kontaktu z sytuacją 
niekontrolowaną człowiek uczy się, 
że nie istnieje żaden związek pomię-
dzy jego działaniem a następstwami, 
jakie ono za sobą niesie. Jednostka 
dochodzi do wniosku, że zachowanie i 
próby zrobienia czegoś są nieefektyw-
ne, co powoduje obniżenie motywacji 
do podejmowania nowych działań. 
W efekcie powstaje oczekiwanie bra-
ku kontroli i wpływu na bieg zdarzeń 

w przyszłości, co z kolei determinuje 
pojawianie się negatywnych następstw, 
zwanych deficytami bezradności. 
  Leonora Walker, zajmująca się ba-
daniem zachowań kobiet – ofiar prze-
mocy w rodzinie, wykazała, że mimo 
iż w początkowej fazie ofiary prze-
mocy nie zawsze godziły się na złe 
traktowanie ze strony partnera i w mo-
mencie, gdy pojawiły się akty prze-
mocy, podejmowały rozmaite działa-
nia mające wpłynąć na zmianę za-
istniałej sytuacji, to w końcu nabierały 
przekonania o nieskuteczności swoich 
zabiegów i rodziło się w nich poczu-
cie bezradności. Ofiary uczyły się bez-
radności, gdy spostrzegały, że nie ist-
niały związki ich zachowań z atakami 
agresji ze strony partnera. Cokolwiek 
by zrobiły, nie dawało im to gwarancji 
bezpieczeństwa. Nigdy nie było wia-
domo, co mogło się wydarzyć. Na-
uczyły się, że wszystkie podejmowane 
przez nie działania są nieefektywne, 
nie mają żadnego sensu, bo nie zmie-
niają zupełnie niczego w ich rzeczy-
wistości.
  Pozornie można więc uznać, że wy-
uczona bezradność to jeden z podsta-
wowych objawów występujących u 
osób doznających przemocy. Okazu-
je się jednak, że zjawisko to dotyczy 
osób, które presji wyuczonej bezrad-
ności doświadczały również w innych
sytuacjach – najpierw w dzieciństwie, 
później relacjach z innymi dorosłymi. 
Walker podzieliła je na dwie grupy. 
1. Czynniki wyniesione z dzieciń-
stwa:
- przemoc fizyczna,
- molestowanie lub napaść seksualna,
- sytuacje traumatyczne,
- czynniki wpływające na dysfunkcjo-
nalność rodziny (śmierć lub rozwód 
rodziców, alkoholizm, przewlekła cho-
roba bliskich, itp.),
- kłopoty w nauce,
- problemy zdrowotne.
2. Czynniki wyniesione ze związków 
w życiu dorosłym:
- przemoc (istotny jest czas trwania, 
rodzaj i częstość przemocy),
- patologiczna zazdrość,
- gwałt, przymuszanie do nieakcepto-
wanych form współżycia seksualne-
go, groźby pozbawienia życia,
- okrucieństwo wobec innych ludzi, 
dzieci, zwierząt.
  Osoby, które dotknęła wyuczona 
bezradność, często charakteryzują się 
brakami w sferze umiejętności spo-
łecznych. Nie potrafią rozpocząć roz-
mowy, mówić o sprawach osobistych, 
wyrażać swoich opinii, przyjmować 
krytyki ze strony innych ludzi. Praca 
nad tymi obszarami powinna skupiać 
się na treningu umiejętności, których 
funkcjonowanie zostało zaburzone po-

przez rozwój wyuczonej bezradności. 
Bez uświadomienia czynników, które 
spowodowały bezradność, praca nad 
przezwyciężeniem syndromu wyuczo-
nej bezradności nie rokuje powodze-
nia. Skuteczna terapia powinna po-
zwolić klientom ustalać swoje cele, 
potrzeby i decyzje w sposób samo-
dzielny oraz planować efektywne stra-
tegie ich realizacji.
  Jak zatem pomóc w wychodzeniu 
z wyuczonej bezradności? W takim 
wypadku prawdopodobnie nie obe-
jdzie się bez pomocy specjalisty psy-
chologa. Podczas pracy terapeutycz-
nej, podstawową rzeczą jest próba 
stopniowego odzyskiwania przez ofia-
rę kontroli nad swoim życiem. Głów-
nym celem terapii jest zatem odzys-
kanie wiary w skuteczność swoich 
działań. Próbuje się to uczynić poprzez 
zmianę sposobu wyjaśniania przez 
ofiarę przyczyn swoich porażek, ale 
również sukcesów. Nie mniej istotna 
jest też praca nad ukształtowaniem 
pozytywnego wizerunku własnej oso-
by. Chin-Ning Chu na jednej z kart
swojej książki „Sztuka wojny pracują-
cej kobiety” zwraca uwagę, jak istot-
nym w procesie wychodzenia z wy-
uczonej bezradności jest osobista po-
stawa kobiet. Napisała: „Są wśród nas 
pisarki, które starannie zapełniają setki 
stron, by przekonać wszystkich, że ko-
biety są ofiarami poniżenia w każdym 
aspekcie naszego zdominowanego 
przez mężczyzn świata. Postanowiłam 
kupić jedną z tych najbardziej popu-
larnych książek. Przekartkowałam ją 
tylko i wpadłam w taką depresję, że 
zdecydowałam jednak dalej jej nie 
czytać. Jeśli nie cierpi się na kompleks 
niższości przed przeczytaniem tej 
książki, pojawi się on z pewnością po 
jej lekturze.” 
  Cokolwiek robisz masz dwa powo-
dy: być dumnym siebie albo aby inni 
byli dumni ze mnie
  Kiedy zamierzamy przekonać mło-
dego człowieka do pracy nad sobą 
musimy odnaleźć powody, dla któ-
rych może być dumny z siebie. Każdy 
z nas narażony jest codziennie na sze-
reg bodźców, które odbiera negatyw-
nie i które stanowią ewidentne zagro-
żenie dla jego poprawnego funkcjo-
nowania. Może to być upierdliwy szef 
w pracy, nadmiernie ciekawa sąsiadka, 
bezceremonialnie i bez żadnej szansy 
na sukces nadskakujący znajomy uwa-
żający się za Casanovę czy też nic nie 
rozumiejący partner, który ma do nas 
o wszystko pretensje. 
  Istnieją trzy podstawowe mechanizmy 
obrony przed tego typu zjawiskami:
• ucieczka,
• obrona przez atak zmierzający do 

zniszczenia źródła negatywnych emo-
cji,
• działania agresywne i autoagresyw-
ne wzmacniające ból i powodujące 
rozładowanie. 
   Każde z tych zjawisk bywa obser-
wowane w związkach między ludźmi. 
Wielu z nas przez całe dzieciństwo 
było uczone zasady, że mądry głup-
szemu ustępuje albo że „on już taki 
jest i trzeba to zaakceptować”. Rady 
tego typu słyszą niekiedy kobiety 
w konfesjonale, kiedy próbują u księ-
dza uzyskać radę jak żyć z mężem, 
który pije, bije i gwałci bez żadnego 
szacunku dla niej jako człowieka. Po-
dobnie wypowiada się część „życzli-
wych” dorosłych, którzy mówią, że 
najlepiej „przeczekać”. To nigdy nie 
jest dobra rada i nigdy nie przyniesie 
pożądanych rezultatów. Znajdując się 
w relacji przemocy i starając się uni-
kać jej przyczyn, jesteśmy odbierani 
jako osoby, wobec których stosowa-
nie przemocy jest rzeczą oczywistą. 
Uciekasz, to znaczy że jesteś winny. 
Podporządkowujesz się, to znaczy że 
akceptujesz moją władzę nad tobą. 
Boisz się, to znaczy że są jakieś przy-
czyny twojego strachu, więc tym bar-
dziej jesteś winny. 
  Bardziej wyrafinowaną formą uciecz-
ki jest działanie agresywne z wzmac-
nianiem bólu czy innych uwarunko-
wań dyskomfortowych w moich rela-
cjach z innymi. Klasycznym przykła-
dem może być w tej sytuacji zacho-
wanie dziecka, które trafia do rodziny 
zastępczej, a które w rodzinie natural-
nej było bite i wykorzystywane. Bywa, 
że swoją postawą próbuje wymóc na 
pozytywnie i empatycznie nastawio-
nych wobec siebie opiekunów do tego, 
by wywołać w nich agresję, by spro-
wokować ich do pobicia, po to… by 
mieć to już z głowy – bo przecież 
inaczej być nie może. Podobnie może 
zachowywać się żona wobec męża 
prześladowcy. 
  Dobrym sposobem na radzenie so-
bie z sytuacjami dyskomfortowymi, 
w które wpędzają nas inni, mogą być 
zachowania agresywne. Nie zgadza-
my się, nie pozwalamy, zaprzeczamy 
tezie, że jesteśmy skazani jedynie na 
bierne posłuszeństwo. To ważny syg-
nał dla drugiej strony. Zostanie jednak 
przyjęty i uznany za rzeczywiście zna-
czący, jeżeli nie sprowadzi się jedynie 
do wyrażeni złości na wszystko i za 
wszystko, ale zostanie przekształcony 
w radykalny i ukierunkowany proces 
obrony bądź odzyskiwania własnego, 
ściśle określonego terytorium.
  Optymalną formą obrony swoich 
praw jest próba zmiany uwarunkowań, 
w których się znajdujemy. W przypad-

  Bycie kobietą może ci pomóc lub zaszkodzić. Płeć, podobnie jak wszystko inne 
w życiu, nie jest ani jednoznacznie dobrą, ani złą wartością. Życie każdej z nas 
pełne jest różnego rodzaju obciążeń. A jednak mogą one stać się naszą tajną 
bronią, którą możemy wykorzystać do zwycięstwa. Umiejętność zamiany naszych 
słabości w mocne strony oraz odnajdywanie w ukrytych słabościach możliwości 
może otworzyć przed nami nieskończenie wiele nowych dróg do zwycięstwa. 

/Chin-Ning Chu/
  Nie każda kobieta pragnie stoczyć walkę, ale każda chce, by o nią walczono.

/J.Eldredge/
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Moc i niemoc
kobiety

ku stosowania zachowań pasywnych,
unikających czy też agresywnych 
wielu z nas bywa odbieranych jako 
osoby, które taki właśnie są. To doty-
czy w znacznym stopniu stereotypo-
wego obrazu kobiety – kobiety z na-
tury są pasywne, unikające konfliktów 
i wymagające skutecznego kierowa-
nia. A kiedy atakują, objawiają swoją
naturalną słabość wynikającą z natury 
(ot choćby kwestia napięcia przedmie-
siączkowego) lub z reprezentowanego 
przez siebie stanu intelektu (nie potra-
fią posłużyć się argumentami, jedno 
czym się kierują to emocje). Tymcza-
sem wcale tak nie jest, a już na pewno 
nie musi być. Przypatrzmy się tym ku-
rom domowym od „przynieś, podnieś, 
pozamiataj”, które nierzadko doskona-
le sobie radzą w zarządzaniu innymi 
ludźmi, tym molestowanym matkom 
Polkom, które pełne empatii pomaga-
ją innym w rozwiązywaniu proble-
mów, z którymi same nie potrafią so-
bie poradzić. Dzieje się tak na skutek 
tego, że przypisywany nam niekiedy 
zbiór cech może ulec radykalnej zmia-
nie, w momencie kiedy zmianie ulega 
sytuacja. Stąd niemożna się zgadzać 
na przemoc, wykorzystywanie, trakto-
wanie jak bezpłatny serwis kuchenno-
seksualny czy worek treningowy do 
rozładowywania napięć drugiej stro-
ny. Trzeba się przeciwstawiać, przy-
najmniej próbować przeciwstawiać. 
Określać swoje granice. A jeśli to 
nie pomoże szukać profesjonalnego 
wsparcia na zewnątrz. A już pod żad-
nym pozorem nie należy szukać winy
w sobie. Spróbujmy zmienić uwarun-
kowania – partnera, sytuację, w której 
funkcjonujemy – i sprawdźmy czy 
nadal jesteśmy tacy sami. Jeśli nie, 
a często doświadczamy takiej właśnie 
konstatacji – znaczy, że ktoś próbował 
i skutecznie udawało mu się nas wy-
korzystywać. 


