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Wprowadzenie
Niniejsza praca poœwiêcona jest problemom
psychospo³ecznym prze¿ywanym przez osoby
niepe³nosprawne. Opieraj¹c siê na literaturze
przedmiotu oraz na w³asnych doœwiadczeniach
terapeutycznych w kontaktach z osobami ze
schorzeniami narz¹du ruchu przybli¿am zagadnienie poczucia krzywdy i bezradnoœci po to, by
lepiej rozumieæ osoby je prze¿ywaj¹ce.
Zagadnienia tutaj poruszane dotycz¹ problemów i trudnoœci, które maj¹ charakter subiektywnych i indywidualnych odczuæ i prze¿yæ doœwiadczanych przez osoby niepe³nosprawne w taki
sposób, w jaki one same je formu³uj¹. S¹ one
wyra¿one w ich w³asnym jêzyku i dotycz¹
rzeczywistoœci takiej, jak¹ prze¿ywaj¹, a nie
naukowo-poznawczej.
Takie podejœcie do problemów osób
niepe³nosprawnych spotykamy m.in. u B. Blocka
(1). Autor ten twierdzi, ¿e problem nie istnieje
sam dla siebie, ale zawsze dotyczy podmiotu,
a jego nasilenie mo¿e byæ okreœlone jedynie
przez jednostkê, która ten problem subiektywnie
prze¿ywa i odczuwa.
O problemach psychospo³ecznych prze¿ywanych przez osoby niepe³nosprawne pisze
obszernie wielu autorów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12).
Wiêkszoœæ publikacji dotycz¹ca skutków chorób
przewlek³ych opiera siê na modelu poczucia
straty (2, 3, 4). Jednak prze¿ywaniu tych strat
niezwykle czêsto towarzyszy poczucie krzywdy

i bezradnoœci. Zagadnienie to w literaturze
przedmiotu traktowane jest marginalnie, jako
jeden ze sk³adników poczucia utraty. Jakby nie
docenia siê wagi skutków, które wynikaj¹
z nierozwi¹zanych problemów emocjonalnych
zwi¹zanych z poczuciem krzywdy.
Krzywda, przebaczenie, wina niezawiniona –
to zagadnienia nie tylko dla filozofii. S¹ ludzie,
którym poczucie krzywdy zabiera wiele lat ¿ycia.
Wiêkszoœæ ludzi uwa¿a, ¿e lepiej jest wybaczyæ,
ni¿ ¿yæ z poczuciem krzywdy, niespe³nionej
zemsty lub przez ca³e ¿ycie z poczuciem ¿alu
czy gniewu. Jednak przebaczenie nie jest prost¹
spraw¹ i w praktyce niewielu ludzi uwalnia siê od
poczucia krzywdy. Pozostaj¹ tak¿e konsekwencje krzywdy w postaci poczucia bezradnoœci,
czucia siê bezbronn¹ ofiar¹ wydarzeñ i prze¿ywania reszty swojego ¿ycia w³aœnie z tej
perspektywy.
Pracuj¹c z dzieæmi, m³odzie¿¹ i doros³ymi ze
schorzeniami narz¹du ruchu czêsto mam do
czynienia z ludŸmi, którzy doœwiadczaj¹ poczucia krzywdy. Obserwujê reakcje i zachowania
wielu osób, które prze¿y³y nawet kilkadziesi¹t lat
z inwalidztwem w bezgranicznym poczuciu, ¿e
s¹ ofiarami skrzywdzenia przez los i ludzi.
Obserwujê tak¿e liczn¹ grupê osób, które
w wyniku presji otoczenia (co wydaje mi siê wtórnym nadu¿yciem, wtórn¹ krzywd¹) zaprzeczy³y
swojemu poczuciu skrzywdzenia lub dokona³y
chrzeœcijañskiego aktu przebaczenia, ale
w swoim ¿yciu doœwiadczaj¹ cierpienia. Praca ta
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jest prób¹ wyjaœnienia Ÿróde³ i konsekwencji
psychologicznych tych doœwiadczeñ.

Utrata zdrowia i sprawnoœci jako krzywda
Krzywda to rodzaj szkody niezas³u¿onej i niesprawiedliwej (7, 8). Doœwiadczenie pokazuje,
¿e ludzie mog¹ doznawaæ szkód w ró¿nych
okolicznoœciach i w ka¿dym okresie ¿ycia. Szkód
jest wiele – mog¹ to byæ szkody materialne,
moralne, psychologiczne, osobiste, rodzinne,
spo³eczne.
Szkoda wi¹¿e siê zawsze z utrat¹, z jakimœ
zniszczeniem, destrukcj¹. Poczucie straty
odczuwane jest jako utrata i pozbawienie
czegoœ, co wszyscy inni posiadaj¹. Utracie
towarzyszy cierpienie, bezsilnoœæ i poczucie
niesprawiedliwoœci (7, 8).
Dlatego krzywda trwa d³u¿ej ni¿ sam akt
krzywdzenia. Czêsto mówi siê: „krzywda boli”
albo „krzywda maluje siê na twarzy” lub „¿e ktoœ
nosi (widoczne na zewn¹trz) piêtno krzywdy”.
W pewien sposób krzywda zmienia cz³owieka
w œrodku. Wype³nia go czasem na wiele lat cierpieniem, ¿alem, lêkiem. Krzywda jest tak¿e
naruszeniem integralnoœci osoby, jej godnoœci,
dlatego granice krzywdy przekraczaj¹ granice
szkody.
Wszystkie opisane wy¿ej aspekty krzywdy,
czyli stratê, cierpienie i poczucie niesprawiedliwoœci, ³¹czy w sobie zjawisko choroby somatycznej. Utrata w przypadku ciê¿kich chorób przewlek³ych, okaleczaj¹cych i nieuleczalnych, obejmuje nie tylko zdrowie, sprawnoœæ, ale równie¿
szereg przywilejów, które w sposób naturalny
posiadaj¹ ludzie zdrowi. Niepe³nosprawnoœæ
bowiem pozbawia poczucia w³asnej godnoœci,
nadziei i oczekiwañ zwi¹zanych z przysz³oœci¹.
Pozbawia tak¿e wszystkiego, co kojarzy siê
z normalnoœci¹ w rodzinie i najbli¿szym otoczeniu. Choroba przynosi te¿ cierpienie z powodu
bólu, braku szacunku, uznania prawa do prywatnoœci oraz uzale¿nienia od innych osób.
Odmiennoœæ zwi¹zana z inwalidztwem prowadzi
tak¿e do wielu doœwiadczeñ odrzucenia, litoœci,
ignorowania, lekcewa¿enia. Sytuacja socjo-psycho-fizyczna osób ze schorzeniami narz¹du
ruchu w Polsce powoduje, ¿e taki cz³owiek staje
siê cierpi¹c¹ i samotn¹ osob¹, maj¹c¹ na swoim
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koncie przewagê pora¿ek, bólu, wstydu, odrzucenia, przekonan¹ o swojej bezwartoœciowoœci.
Lista krzywd wydaje siê nie mieæ koñca.
Ludzie maj¹ du¿¹ potrzebê wyjaœniania sobie
przyczyn wiêkszoœci zdarzeñ, a zw³aszcza zdarzeñ dla nich przykrych. Wyjaœniaj¹c je, szukaj¹
winnego. Dlatego prze¿yciom krzywdy – jak
zauwa¿a J. Mellibruda (7, 8) – czêsto towarzyszy
z³oœæ, zazdroœæ, nienawiœæ, rozgoryczenie i poczucie winy. Nasz¹ kulturê, dodaje autor,
charakteryzuje nadmierna koncentracja na
winie, zamiast na krzywdzie (7, 8).
Stereotypowe myœlenie na temat krzywdy
zak³ada istnienie dwóch stron: ofiary i sprawcy.
Krzywda jest zawsze wyrz¹dzona komuœ. Ktoœ
zostaje skrzywdzony. Ktoœ te¿ jest winny, bo
krzywda jest zawsze wyrz¹dzona przez kogoœ.
Istnieje naturalna ludzka potrzeba przypisania
komuœ winy za krzywdê („To musi byæ czyjaœ
wina, ¿e jestem niepe³nosprawny”). Zrozumienie, ¿e nie ma w tym niczyjej winy, ¿e nie by³a to
niczyja decyzja, ¿e nikt tego nie spowodowa³
umyœlnie (poza przypadkami przemocy) –
zabiera czasem kilka lat, a dla wielu osób nawet
ca³e ¿ycie. W zwi¹zku z tym ludzie chorzy
najczêœciej postrzegaj¹ swoj¹ chorobê w³aœnie
w tych dwóch wymiarach „krzywda – wina”:
1. krzywda wyrz¹dzona przez los i/lub Boga:
osoby chore maj¹ poczucie, ¿e niesprawiedliwie zosta³y doœwiadczone (pytanie: dlaczego
w³aœnie ja?). To poczucie krzywdy kierowane
jest tak¿e czêsto nie tyle do losu czy Boga, ale
do innych ludzi – tych, których nie dotknê³o to
nieszczêœcie (pojawia siê pytanie: dlaczego
ja, a nie ktoœ inny? Dlaczego nie Ty?);
2. krzywda wyrz¹dzona przez innych ludzi (np.
sprawców wypadku, agresora, lekarzy, bezdusznych pracowników instytucji, odrzucaj¹ce i rani¹ce otoczenie, œwiadków, którzy nie
zareagowali, choæ mogli). Szkodê mog³y
wyrz¹dziæ konkretne osoby, które mo¿na
oskar¿yæ imiennie („to on mi to zrobi³”, „to
przez niego”) lub osoby bardziej anonimowe,
które np. nie dopilnowa³y swoich obowi¹zków
(„jacyœ robotnicy coœ Ÿle naprawili; spó³dzielnia nie da³a pieniêdzy na remont”, itp.);
3.1krzywda wyrz¹dzona samemu sobie (np.
w przypadku niedosz³ych samobójstw lub gdy
styl ¿ycia wp³yn¹³ na powstanie choroby czy
wypadek).
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Na sytuacjê krzywdy mo¿e siê sk³adaæ kilka
wymienionych wy¿ej powodów, które siê na
siebie nak³adaj¹ i silnie ³¹cz¹ z prze¿yciami winy,
zwiêkszaj¹c dodatkowo uczucie zamieszania.
Czêsto bowiem pacjenci mówi¹ mniej wiêcej tak:
„spad³em z tej rynny przez w³asn¹ g³upotê, bo...;
ale winny jest te¿ ten, co zak³ada³ te rury, bo
gdyby to porz¹dnie zrobi³, to...; gdyby matka
mnie wpuœci³a do mieszkania, to bym nie musia³
w³aziæ przez okno po rynnie... itd.”
Charakterystyczne w wypowiedziach osób
przewlekle chorych jest opisywanie krzywdy
poprzez u¿ycie swoistej metaforyki, np.: „moje
¿ycie leg³o w gruzach”, „pozosta³y tylko zgliszcza”, „moje ¿ycie to powolne umieranie”, „widzê
przed sob¹ tylko ciemnoœæ”, „patrzê w oczy
œmierci”, „los rzuci³ mnie w ramiona œmierci”.
Czêsto ¿ycie z chorob¹ porównywane jest do
wiêzienia: „zosta³em skazany na do¿ywocie”,
„skazany na czyœciec za ¿ycia”, „czujê siê jak
ptak w klatce”, „czujê siê spêtany, skuty kajdanami”. Dziewczyna choruj¹ca na dystrofiê miêœniow¹ tak opisuje swój los w autobiografii: „Jestem
wiêŸniem skazanym na do¿ywocie. Tak jak
wiêzieñ czeka na amnestiê, czekam na nowe
odkrycia w medycynie. Liczê siê z tym, ¿e mogê
nie doczekaæ” (9). Doœwiadczenie utraty sprawnoœci opisywane jêzykiem samych niepe³nosprawnych to czêsto prze¿ycie „przekroczenia
jakiejœ niewidzialnej bramy”, „znalezienia siê po
jakiejœ drugiej stronie”, w „jakimœ œlepym zau³ku”,
wœród wykluczonych, „odstawionych na boczny
tor”, nale¿¹cych do „drugiej kategorii obywateli”.
Pewien mê¿czyzna po przebytej gruŸlicy koœci
wyrazi³ to tak: „Przekroczy³em bramê dziel¹c¹
ludzi: na ludzi i niepe³nosprawnych”.
Czasem chorzy mówi¹ wprost o swoim ¿alu,
gniewie, nienawiœci do innych czy rozgoryczeniu. 20-letnia dziewczyna, której choroba miêœni
ujawni³a siê kilka lat wczeœniej, kiedyœ powiedzia³a mniej wiêcej tak: „Tak bardzo boli to, ¿e
muszê odmieniæ swoje plany i marzenia. Czujê
siê jak mucha w sieci paj¹ka. Los mnie trzyma
w tej sieci i nie chce puœciæ. Szarpiesz siê, ale to
jest daremne. Ktoœ tam na górze podpisa³ ju¿ na
ciebie wyrok”. Motyw Boga, który „odwraca siê
od chorego”, „skreœla z listy ¿ywych”, „jest
sprawc¹ z³ego losu” („ka¿e dŸwigaæ krzy¿”,
„wypiæ kielich goryczy” itp.) – jest dosyæ popularny (9).

Z³oœæ mo¿e byæ wymierzona przeciwko
osobie, która jest obwiniana o chorobê. Towarzyszy temu przekonanie: „To musi byæ czyjaœ wina,
¿e jestem niepe³nosprawny (lekarza, po³o¿nej,
rodziców)”. Mo¿liwe jest tak¿e odczuwanie z³oœci
w stosunku do innych ludzi, którzy takiej straty
nie doznali. Przypomina mi siê wypowiedŸ
21-letniej dziewczyny, która 10 lat wczeœniej
zosta³a potr¹cona na przejœciu dla pieszych:
„Nienawidzê ludzi. Oni mog¹ wszystko robiæ,
maj¹ sprawne rêce i nogi. Ja nie mogê zrobiæ
niczego. To nie jest w porz¹dku. Wola³abym nie
¿yæ i nie patrzeæ na nich. A wszystko przez tego
parszywego makumbê” (wyjaœniam, ¿e samochód prowadzi³ Murzyn, st¹d okreœlenie makumba). Wiele osób mówi wprost, ¿e zazdroœci
innym ludziom tego, ¿e s¹ sprawni. I ¿e czasem
tak ich nienawidzi, ¿e ¿yczy im najgorszego,
w³¹cznie ze œmierci¹, kalectwem.
Warto wspomnieæ tak¿e o dzieciach niepe³nosprawnych, u których najczêœciej poczucie
krzywdy, miesza siê z poczuciem ¿alu, zaprzeczania i z poczuciem winy wobec rodziców. Oto
fragmenty kilku wypowiedzi: „Gdybym by³
zdrowy, cieszy³bym siê do ³ez, poniewa¿ nie
musia³bym opuszczaæ tak czêsto rodziny, gdy¿
bardzo têskniê za rodzin¹. Jestem im wdziêczny, ¿e prze¿yli ze mn¹ wszystkie cierpienia.
JeŸdzi³bym na rowerze, gra³bym w pi³kê,
biega³bym. Nikomu nie ¿yczê tego, co sam prze¿y³em. Niech inni modl¹ siê, aby nigdy ich nie
spotka³o to co mnie” (ch³opiec, 12 lat, stan po
operacji krêgos³upa); „W wieku trzech lat
zachorowa³am na reumatyzm. Obwinia³am Boga
za to wszystko, co wycierpia³am, zadawa³am
sobie pytanie dlaczego ja, a nie kto inny musi tak
cierpieæ” (dziewczynka, lat 14, przewlek³e zapalenie stawów); „Gdybym by³ zdrowy, to gra³bym
w pi³kê, biega³bym , pomaga³ innym. Mama
mog³aby pracowaæ (...). Nie wiem, kim chcia³bym
zostaæ w przysz³oœci, wiem jedno – chcia³bym byæ
zdrowy” (ch³opiec, lat 11, pora¿enie mózgowe).
Warto zaznaczyæ, ¿e poczucie krzywdy mo¿e
wyst¹piæ niezale¿nie od tego, czy krzywda
zosta³a wyrz¹dzona realnie, czy jest wyimaginowana. Pracuj¹c z chorymi przekonujê siê
niejednokrotnie, ¿e mamy do czynienia z pewnym mitem, tj. w³asn¹ histori¹ powstania
choroby czy wypadku, w której rzeczywistoœæ
czêsto wymieszana jest z fikcj¹. I ta w³aœnie
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historia jest podstaw¹ pracy. Je¿eli pacjent opowiada, ¿e „g³upi, nieudolni lekarze niepotrzebnie
amputowali mu nogi” lub „zosta³ Ÿle potraktowany przez urzêdniczkê, której przeszkodzi³ w piciu
kawy”, to prawd¹ psychologiczn¹ jest g³êbokie
poczucie krzywdy tego cz³owieka, niezale¿nie od
tego, czy jest ono usprawiedliwione realnymi
faktami. Œwiadczy to o tym, ¿e poczucie krzywdy
powstaje tak¿e w sytuacjach, które z obiektywnego punktu widzenia trudno by³oby zakwalifikowaæ jako krzywdzenie.
Dotykamy wiêc kwestii subiektywnego charakteru poczucia krzywdy, choæ niejednokrotnie
bez cienia w¹tpliwoœci mo¿emy stwierdziæ, ¿e
dana osoba zosta³a skrzywdzona, nawet jeœli
sama o tym nie wie, czyli ¿e jej krzywda ma
obiektywny charakter. Dotyczy to np. przemocy
fizycznej, wypadków spowodowanych przez
pijanych kierowców, zaniedbañ ze strony rodziców, których skutkiem jest niepe³nosprawnoœæ
ruchowa dziecka itp.
Utrwalanie siê poczucia krzywdy – „pu³apka
nie przebaczonej krzywdy”
Ró¿ne s¹ sposoby prze¿ywania doœwiadczenia krzywdy i radzenia sobie z nim. Wielu
ludzi radzi sobie z tym doœwiadczeniem bez
specjalnych wysi³ków. W miarê up³ywu czasu
zacieraj¹ siê œlady doznanej krzywdy i choæ
pozostaj¹ w pamiêci, ulegaj¹ zasymilowaniu
i w³¹czeniu do ca³oœci baga¿u doœwiadczeñ
¿yciowych cz³owieka staj¹c siê jego integraln¹
czêœci¹.
Jak pisze J. Mellibruda, s¹ jednak sytuacje,
kiedy krzywda zapisuje siê na trwa³e w psychice.
Poczucie krzywdy przeradza siê w bardzo
g³êboko prze¿ywany stan – stan utrwalonego
poczucia krzywdy (7, 8). W pewnych okolicznoœciach krzywdy, których doznajemy, trwale
zapisuj¹ siê w naszej psychice. Œlad poczucia
krzywdy pozostaje jak trwa³a blizna i przez wiele
lat mo¿e wp³ywaæ na postêpowanie, myœli oraz
uczucia jednostki. Cz³owiek tkwi wówczas
w pu³apce, której istnienia najczêœciej sobie nie
uœwiadamia, zw. pu³apk¹ nie wybaczonej krzywdy (zjawisko to autor nazywa tak¿e syndromem
nie przebaczonej krzywdy).
Podstaw¹ utrzymywania siê tego zjawiska s¹
zak³ócenia w procesie asymilacji doœwiadczeñ.
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Zapis doœwiadczenia krzywdy utrzymuje siê
w psychice jednostki w postaci „nie przetrawionej”, jest wyodrêbniony i oddzielony od zapisów
innych doœwiadczeñ ¿yciowych, nie staje siê
integraln¹ czêœci¹ ca³oœci doœwiadczeñ cz³owieka. „Nie przetrawiony” zapis doœwiadczenia
krzywdy staje siê bolesn¹ lub zamro¿on¹
czêœci¹ osoby, wokó³ której koncentruje siê
uwaga i energia jednostki, nawet wtedy, gdy
pamiêæ nie dostarcza ju¿ wyraŸnego obrazu
minionych doœwiadczeñ.
Niemo¿noœæ „przetrawienia” krzywdy, tym
samym uwolnienia siê z pu³apki, nie jest zwi¹zana
z wielkoœci¹ krzywdy, ani z natê¿eniem cierpienia,
ani te¿ z potêg¹ osoby wyrz¹dzaj¹cej krzywdê.
Zdaniem autora wa¿nym procesem sprzyjaj¹cym utrwalaniu siê poczucia krzywdy jest
nawarstwienie siê ró¿nych form t³umienia i powstrzymywania bolesnych uczuæ zwi¹zanych
z krzywdz¹cymi okolicznoœciami (7, 8).
Wspomniany wy¿ej proces t³umienia i zaprzeczania w przypadku osób chorych somatycznie
wynika z bardzo wielu skomplikowanych kulturowo, spo³ecznie i osobowoœciowo uwarunkowañ.
D¹¿¹c do jakiegoœ skrótu, wyró¿ni³abym dwa
g³ówne powody: g³êboka samotnoœæ emocjonalna chorych (brak wsparcia) i presja spo³eczno-kulturowa.
Najczêœciej jest tak, ¿e ludzie chorzy musz¹
samotnie borykaæ siê ze swoimi problemami
emocjonalnymi. Uwik³anie w prze¿ycia winy
i krzywdy bez pomocy drugiej osoby mo¿e
okazaæ siê sytuacj¹ bez wyjœcia. Dlatego wydaje
mi siê, ¿e osoby znajduj¹ce siê w tak trudnej
sytuacji, jak¹ jest choroba okaleczaj¹ca, wymagaj¹ pomocy psychologicznej zarówno ze strony
specjalistów (psychologa, lekarza), jak i wsparcia ze strony osób bliskich (rodziny, przyjació³).
Istot¹ wsparcia psychicznego w takich przypadkach jest konstruktywne towarzyszenie im na
drodze radzenia sobie z poczuciem krzywdy,
z lêkiem, gniewem, rozpacz¹ i naturalnym
w takiej sytuacji poczuciem bezradnoœci.
Zamiast tak rozumianego wsparcia, otoczenie o wiele czêœciej dostarcza powodów do zaprzeczania swoim emocjom. Stereotypowe
myœlenie o poczuciu krzywdy zak³ada, ¿e jest to
uczucie negatywne i z³e. Odczuwanie krzywdy,
noszenie jej w sobie latami, wszystko jedno
czym usprawiedliwionej, jest w ocenie spo³ecznej z³ym uczuciem. Tote¿ zachowanie cz³o-
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wieka, który czuje siê skrzywdzony, a jeszcze do
tego manifestuje swoj¹ krzywdê i niesprawiedliwoœæ, jest piêtnowane, postrzegane jako
niszcz¹ce, moralnie naganne i œwiadcz¹ce
o jego z³ej woli. Istnieje presja spo³eczna uwarunkowana kulturowo, by wybaczaæ: „przebaczyæ, zapomnieæ i ¿yæ dalej bez urazy”. Tym
samym mo¿e zdarzaæ siê, ¿e do przebaczenia
ofiara jest nak³aniana, czy nawet zmuszana.
Pewna moja podopieczna (w wieku 16 lat
zgwa³cona i pobita, od 12 lat siedzi na wózku, ma
czterokoñczynowe pora¿enie) z trudem odkrêca
pude³ko z kremem i mówi, jak „jej serce jest
wolne od gniewu”, bo jej rodzice wraz z ksiêdzem „nie dopuœcili do tego, by ¿y³a w grzechu
nienawiœci”. Mówi, ¿e „musia³a st³umiæ swój
gniew i ¿al”, bo by³y one dla osób z jej otoczenia
dowodem „grzechu” i „nienormalnoœci”. Inna
osoba (19 lat, po amputacji koñczyn dolnych i 3
latach leczenia licznych obra¿eñ cia³a) opowiada³a, jak prawie codziennie spotyka na ulicy
ma³ego miasteczka mê¿czyzn, którzy pijani
wjechali w ni¹, potem wieŸli na zderzaku kilkadziesi¹t metrów, a nastêpnie uciekli. Na pytanie
dlaczego ich sprawê umorzono, nikt nie udzieli³
zadowalaj¹cej odpowiedzi, a rodzice powiedzieli, ¿eby zapomnia³a. „Trzeba zapomnieæ i ¿yæ
dalej” – to najczêœciej jedyna odpowiedŸ otoczenia. Wydaje siê takie przebaczenie potrzebne
jest spo³ecznoœci tylko po to, aby mog³a ona
pozbyæ siê poczucia winy i uznaæ ca³¹ sprawê za
„za³atwion¹”, mimo, ¿e odbywa siê to kosztem
pogwa³cenia godnoœci ofiary. Zapomniana, wyparta ze œwiadomoœci lub pozornie tylko przebaczona krzywda niew¹tpliwie wp³ynê³a na dalsze
losy opisanych kobiet w sposób destrukcyjny.
Przedstawione przyk³ady œwiadcz¹ o pewnej
ignorancji spo³ecznej wobec krzywdy tych osób.
Dozna³y one szkody w postaci nieodwracalnego
okaleczenia i trwa³ej utraty sprawnoœci. Ale dozna³y one tak¿e krzywdy wtórnej w trakcie procesu „pomagania”, krzywdy której mo¿na by³o
unikn¹æ. Poni¿aj¹ce przes³uchania; stawanie
w s¹dzie twarz¹ w twarz ze sprawc¹; umarzanie
spraw opartych na zeznaniach pokrzywdzonych
(z braku œwiadków); presja wszystkich wokó³, by
zapomnieæ, wybaczyæ; pomijanie lub pomniejszanie krzywdy; okazywanie wiêkszego zainteresowania moralnymi kwestiami dotycz¹cymi winy
i zachowania winowajcy, ni¿ prze¿yciami ofiary –

to tylko niektóre przyk³ady wtórnego krzywdzenia
ofiar.
Typowy scenariusz zachowañ otoczenia po
powrocie chorego ze szpitala wygl¹da w du¿ym
uproszczeniu tak, ¿e wszyscy wko³o rozmawiaj¹
z du¿¹ ekspresj¹ emocjonaln¹ o zaistnia³ej
krzywdzie, ale nikt nie rozmawia z chorym. Do
domu przychodz¹ nieliczni starzy przyjaciele
i nie pojawiaj¹ siê wiêcej. Czasem pojawia siê
dziennikarz z lokalnej gazety (daj¹c choremu
z³udzenie zainteresowania, przejêcia siê g³êboko jego prze¿yciami), po czym opisuje w sposób
sensacyjny ca³¹ tragediê tak, ¿e w oczach
wszystkich wko³o mo¿na wyczytaæ tylko
wspó³czucie. Za¿enowanie zwi¹zane z t³umaczeniem i odpowiadaniem na pytania innych
dotycz¹ce stanu chorego powoduj¹, ¿e rodzina
i sam chory unikaj¹ pokazywania siê w miejscach publicznych. Tote¿ przez d³ugi czas chory
po prostu nie wychodzi z domu. Otoczenie tak¿e
unika kontaktu z chorym. Ludzie nie wiedz¹ co
powiedzieæ i nie wiedz¹ jak samemu sobie
poradziæ z uczuciem napiêcia, lêku i ogólnego
dyskomfortu, który siê pojawia w kontakcie
z osob¹ okaleczon¹. Generalnie zasada jest
taka, ¿e zainteresowanie otoczenia koñczy siê
bardzo szybko. Czasem jeszcze jakiejœ babci
w parku wyrywa siê coœ w rodzaju; „taka m³oda”,
„jakie nieszczêœcie”. Pozostaj¹ jednak skutki
w postaci „socjotraumy”.
Je¿eli chodzi o bli¿sze relacje, tu równie¿ nie
ma miejsca dla prze¿yæ chorego. Paradoks tej
sytuacji polega na tym, ¿e najbli¿si równie¿
prze¿ywaj¹ g³êbokie poczucie skrzywdzenia (bo
choroba, inwalidztwo jest traum¹ dla ca³ej
rodziny), co teoretycznie powinno u³atwiæ im
empatyczne zrozumienie i wspieranie siê
nawzajem. Tak siê nie dzieje z wielu powodów.
M.in. dlatego, ¿e wiêkszoœæ ludzi czuje siê za¿enowana lub zniecierpliwiona p³aczem innych
i podejmuje próby podtrzymywania na duchu.
St¹d chory otrzymuje ca³¹ masê komunikatów
„zamykaj¹cych usta”, typu: „przesadzasz”, „jak
d³ugo bêdziesz siê tak ¿ali³ nad sob¹”, „trzeba siê
wzi¹æ w garœæ”, itp. Z drugiej strony sam chory
najczêœciej ukrywa i t³umi w³asne uczucia
w przekonaniu, ¿e dziêki temu nie zak³óca
spokoju bliskim. I tak jak uczucie ¿alu i smutku
mieœci siê jeszcze w kategoriach zachowañ
tolerowanych, tak uczucie gniewu jest rzadko
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aprobowane. Wynika to z opisanych wy¿ej norm
kulturowych.
Myœlê, ¿e trzeba wzi¹æ tak¿e pod uwagê fakt,
¿e ofiary przemocy i wypadków spowodowanych
przez innych ludzi czêsto musz¹ ¿yæ ze swoimi
„krzywdzicielami” w tej samej wsi, w tym samym
ma³ym miasteczku. Na ma³ej przestrzeni trudno
nie spotykaæ siê. Mam tu na myœli np. ofiary
pijanych kierowców, te, które prze¿y³y i do koñca
¿ycia bêd¹ niepe³nosprawne. Niewielkie s¹
szanse na to, aby nigdy nie stan¹æ „oko w oko”
ze sprawc¹, w ogóle nie widywaæ siê z nim.
Jeszcze bardziej skomplikowana wydaje siê
byæ sytuacja, gdy osoba zostaje poszkodowana
na zdrowiu na skutek konkretnych dzia³añ lub
zaniedbañ ze strony najbli¿szych, np. rodziców,
rodzeñstwa, krewnych. Bior¹c pod uwagê
powsta³e trwa³e okaleczenia, niejednokrotnie
ofiary s¹ dodatkowo od swoich krzywdzicieli
zale¿ne (w sensie fizycznym, psychologicznym,
ekonomicznym). W takiej sytuacji bardzo trudno
jest pozwoliæ sobie na prze¿ywanie krzywdy.
W ogóle trudno o zdrow¹ relacjê bior¹c pod
uwagê poczucie winy sprawcy, zaprzeczanie
prze¿yciom krzywdy, poczucie winy u chorego
z powodu bycia ciê¿arem itd.
Generalnie wiêkszoœæ ludzi ma sk³onnoœæ do
pomniejszania znaczenia swoich prze¿yæ.
Wiêcej energii koncentrujemy na osobie, która
jest Ÿród³em krzywdy, ni¿ na w³asnych emocjach. Brak elementarnej psychoedukacji
powoduje, ¿e t³umimy emocje i staramy siê nie
myœleæ o swoich doœwiadczeniach, uwa¿aj¹c, ¿e
czas leczy wszystkie rany.

Zakoñczenie – wybaczenie jako sposób
uwolnienia siê od skutków nie przebaczonej
krzywdy
S¹dzê, ¿e w sytuacji, gdy postrzega siê
w³asne inwalidztwo jako krzywdê, niezale¿nie od
tego, czy jest jakiœ winowajca i kto nim jest, przebaczenie jest potrzebne. Ale przede wszystkim
temu, kto zosta³ skrzywdzony. Przebaczenie
daje mo¿liwoœæ rozpoczêcia ¿ycia na nowo i dlatego jest to wa¿ny proces przywracaj¹cy sens
¿ycia. Oczywiœcie przebaczenie, o którym tutaj
mowa, niewiele ma wspólnego z chrzeœcijañskim aktem przebaczenia. Nie chodzi tak¿e
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o publiczne os¹dzenie sprawcy i zadoœæuczynienie krzywdzie.
Brak zrozumienia na czym mog³oby polegaæ
to przebaczenie, a tak¿e brak jednolitego
systemu pomocy dla ofiar wypadków i w ogóle
dla osób, których dotyka ciê¿ka choroba stwarza
pole do dzia³ania dla ludzi czêsto niekompetentnych, którzy mimo najlepszych intencji nie
potrafi¹ skutecznie pomóc. Po prostu nie umiej¹
udzieliæ wsparcia. Najczêœciej jest tak, ¿e przypadkowi „pomagacze” i „doradzacze” (ksi¹dz,
nauczyciel, s¹siadka, rodzice, krewni, napotkani
urzêdnicy ró¿nych instytucji, itp.) nieœwiadomie
przyczyniaj¹ siê do tego, ¿e chory wpada
w pu³apkê nie przebaczonej krzywdy.
Podstawowy komunikat dla osób prze¿ywaj¹cych poczucie krzywdy (ze strony wszystkich wspomnianych wy¿ej „pomagaczy”) mo¿e,
a w³aœciwie powinien brzmieæ nastêpuj¹co: „Nie
musisz teraz wybaczaæ, nie musisz teraz zajmowaæ siê wybaczaniem, zanim nie zobaczysz
dok³adnie, na czym w³aœciwie polega twoja
krzywda. Jeœli zrobisz to za wczeœnie, twoje
przebaczenie bêdzie fikcj¹ i nie przyniesie ci
wyzwolenia. Jeœli skrzêtnie skrywasz krzywdê
nawet przed sob¹ samym, to zapewne przyczyni³o siê do tego fa³szywe rozumienie przez
ciebie zasady wybaczania. Dlatego zostaw sobie
wybaczanie na póŸniej”.
Oczywiœcie tych z³o¿onych treœci nie da siê
przekazaæ za jednym razem i nie musz¹ mieæ
one dok³adnie tej postaci. Wa¿ne, aby przes³anie pojednania, naprawy, u³o¿enia stosunków
na bardziej zdrowych zasadach nie przes³oni³o
faktu, ¿e centraln¹ spraw¹ jest w procesie
wybaczania uwolnienie siê osoby skrzywdzonej
z pu³apki negatywnych wzorców reagowania
i myœlenia, które s¹ nastêpstwem doœwiadczenia
krzywdy. Przebaczenie mo¿e byæ symbolicznym
gestem, wyrazem tego uwolnienia siê i ma
przynosiæ przemianê i korzyœci wy³¹cznie dla
skrzywdzonego. Jak pisze Mellibruda, „jest
darem od siebie dla siebie” (8).
Innymi s³owy – przebaczenie porz¹dkuje
relacje ze œwiatem i z innymi ludŸmi, ale jest
procesem poszukiwania dla siebie miejsca,
w którym nie trzeba ani rezygnowaæ czy negowaæ siebie, ani czuæ siê wykorzystanym przez
innych. Przebaczenie oznacza wejœcie na drogê
pracy nad sob¹ i tworzenie nowego porz¹dku
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w œwiecie myœli, uczuæ i wzorów postêpowania,
a nie zrobienie prezentu dla winowajcy.
Dla wielu zadanie to wymaga uporania siê
z barierami, które utrudniaj¹ takie w³aœnie
rozumienie istoty wybaczania. Bariery te, jak
wspomnia³am wczeœniej, maj¹ najczêœciej
Ÿród³o w tradycji kulturowej oraz w fa³szywych
przekonaniach na temat przebaczania wyuczonych w dzieciñstwie. Wyobra¿enia takie powoduj¹, ¿e w rozumieniu wybaczania trudno jest
wyjœæ poza kontekst przewinienia i karania, tym
samym spojrzeæ na przebaczenie inaczej ni¿
jako na symboliczny gest w stronê tego, który
zawini³. Przeszkadza to w zrozumieniu zarówno
sytuacji psychologicznej osoby skrzywdzonej,
jak i procesu uwalniania siê z pu³apki nie przebaczonej krzywdy – jako wyzwalania siê spod
destrukcyjnego wp³ywu tego doœwiadczenia.
Jednak dok³adna analiza tego procesu, jak
i skutków nie przebaczonej krzywdy wykracza
poza ramy tego artyku³u i wymaga odrêbnej
publikacji.
Streszczenie
Artyku³ jest prób¹ spojrzenia na chorobê przewlek³¹ w kontekœcie takich prze¿yæ jak poczucie
krzywdy i bezradnoœci. Przedstawia g³ówne
przyczyny utrwalania siê tych prze¿yæ w psychice cz³owieka, a tak¿e procesy sprzyjaj¹ce
uwalnianiu siê od nich. Szczególn¹ uwagê
zwrócono na problem wybaczania i wtórnych
nadu¿yæ, czyli wywierania presji na osoby
skrzywdzone.
S³owa kluczowe: krzywda, bezradnoœæ,
wybaczanie, t³umienie, zaprzeczanie, niesprawiedliwoœæ
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Summary
This article is an attempt at looking at a chronic disease in the sense of wrong and
helplessness experiences context. It presents
main causes of recording of these experiences in
one’s psyche as well as processes supporting
releasing from them. A special attention is paid
to a problem of forgiveness and repeated abuses
i.e. a pressure put on harmed persons.
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