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Abstract
Authors describe the concept explaining sources of Intimate Partner Violence from the perspective of 
moral psychology in the Polish background. The latest research point out that men convicted of IPV 
may be affected by moral paradoxes that make them reluctant to change their aggressive behavior. 
The sacred values (  that can lead to violence) are relevant for this sample. Moreover, man are also con-
fident of their moral views and values, and they see the moral world in black and white colors, what 
helps them to justify their aggressive behavior. In addition, they are related with the mechanisms of 
self-deception about their behavior. In this concept the perpetrator is not seen from the perspective of 
pathology, but described as a “normal man” involved in the moral paradoxes that lead him to violence. 
At the end of the article authors discuss the practical implications of the concept in Poland.
Keywords: Intimate Partner Violence (IPV), moral psychology, moral self-concept, self-deception, 
sacredness, moral absolutism, moral licensing

WPROWADZENIE

Przemoc w związku intymnym (ang. Intimate Partner Violence) jest wciąż 
jednym z istotnych problemów, z jakim spotykają się pracownicy socjalni, 
terapeuci, psychologowie, pedagodzy i inne osoby pracujące w tym obsza-

rze. Jest to przede wszystkim problem dotykający w najsilniejszym stopniu osoby 
pokrzywdzone i  ich rodziny. Z reguły – jak wskazują dane empiryczne – są to 
kobiety i dzieci (Vecina, 2014). Sposobami walki z przemocą mogą być jej profi-
laktyka i terapia czy resocjalizacja. Jednakże w literaturze podkreśla się rosnącą 
liczbę sprawców przemocy uczestniczących w terapii, jednocześnie wskazuje się 
na niską jej efektywność (Gondolf, 2011; Lehmann i Simmons, 2009; Stith, Mc-
Collum, Amanor Boadu, i Smith, 2012; Stover, Meadows, i Kaufman, 2009; Sim-
mons i Lehmann, 2009). Dlaczego? 
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Przeprowadzono szereg badań empirycznych, w  których poszukiwano profilu 
sprawcy przemocy. Zestawienia różnych zmiennych istotnych dla tego zjawiska 
dokonała na polskim gruncie m.in. Rode (2010). Dane empiryczne, skupiające się 
na czynnikach osobowościowych czy materialnych, nie pozwoliły ustalić jednego 
profilu sprawcy, stąd też badacze zaczęli poszukiwać rozwiązania w obszarze ko-
lejnych istotnych zmiennych. Vecina, Marzana i Paruzel-Czachura (2015) zapro-
ponowały koncepcję przemocy odwołującą się do źródeł myślenia i funkcjonowa-
nia moralnego sprawcy. Autorki wyjaśniają, że sprawcą może być każdy: i biedny 
i bogaty, wykształcony i niewykształcony, w różnym wieku, z różnym zasobem 
portfela i o różnych cechach osobowościowych. Sprawcą jest ten, kto myśli w pe-
wien określony sposób, a także usprawiedliwia swoje zachowanie, przykładowo 
mówiąc: „Biję, ale kocham”. Niniejszy artykuł stanowi opis charakterystycznych 
cech sprawcy z perspektywy funkcjonowania moralnego, potwierdzony w bada-
niach empirycznych przeprowadzonych wśród hiszpańskojęzycznych mężczyzn 
skazanych za przemoc w związku intymnym i skierowanych na terapię z urzędu 
(Vecina, 2014; Vecina, Chacón, i Pérez-Viejo, 2016; Vecina i Chacón, 2016). 

Podejścia w  obszarze psychologii moralności, które stały się podstawą niniej-
szej koncepcji, to wyniki Haidta i  jego współpracowników, które wskazują na 
zależność między wyznawaniem świętych wartości a chęcią walki o nie (Graham 
i Haidt, 2012; Graham, Haidt, i Nosek, 2009). Ponadto, bazuje się tu na zjawisku 
moralnej licencji polegającym na tym, iż bycie moralnym w jednej sferze życia 
może powodować spadek moralności w  innej (Merritt, Effron, i  Monin, 2010; 
Monin i  Miller, 2001). Istotne są  tu również mechanizmy samo-oszukiwania, 
które pozwalają ludziom wierzyć w swoje pozytywne moralnie zachowanie, przy 
jednoczesnym negatywnym zachowaniu w ocenie innych (von Hippel i Trivers, 
2011). Zjawiska te prowadzą do moralnych paradoksów, które pozwalają ludziom 
na przykład walczyć o pokój na drodze krwawej wojny.

Koncepcja, roboczo nazwana przez Autorki koncepcją „Biję, ale kocham” wyła-
nia się więc z najnowszych badań prowadzonych w obszarze psychologii moral-
ności i może być ciekawą alternatywą wyjaśniającą przemoc z trzech powodów. 
Po pierwsze, może wskazać na pewną grupę czynników charakterystycznych 
dla wszystkich typów sprawców. Jest więc istotna z  perspektywy teoretycznej. 
Po drugie, może mieć istotne implikacje praktyczne, ze względu na wskazanie 
kierunku terapeutycznego, który ma szansę odnieść większą skuteczność w po-
równaniu do tradycyjnych metod pracy z osobami skazanymi za IPV. Po trzecie, 
może przyczynić się do zmiany sposobu myślenia o samym sobie wśród spraw-
ców przemocy, co może wesprzeć procesy terapii czy resocjalizacji. 

W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ PRZEMOCY W ZWIĄZKU 
INTYMNYM

Przemoc w związku intymnym bywa nazywana intymnym terroryzmem (ang. 
intimate terrorism) (Johnson, 2011), przemocą poprzez przymus i kontrolę (and. 
coercive controlling violence), oporem z użyciem przemocy (ang. violent resistan-
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ce), sytuacyjną partnerską przemocą (ang. situational couple violence) czy prze-
mocą wywołaną rozpadem związku (ang. separation-instigated violence) (Kelly 
i Johnson, 2008). Jedno jest pewne – przemoc w związku intymnym, jakkolwiek 
nazywana, zawiera w sobie akty przemocy. Problem pojawia się gdy zapytamy: 
według kogo? Badania empiryczne pokazują, iż przemoc niekoniecznie jest wi-
dziana negatywnie przez jej sprawców. Patologia jest widziana oczami oceniają-
cego, ale nie zawsze oczami skazanego (Vecina, Marzana, i Paruzel-Czachura, 
2015).

Wiele badań nad przemocą poświęcono zaburzeniom osobowości, podkreślano 
rolę osobowości antyspołecznej, osobowości borderline czy narcystycznej w po-
wstawaniu przemocy (Dutton i Golant, 1995; Ferrer, Bosch, García, Manassero, 
i Gili, 2004; Gondolf i White, 2001; Gottman, Jacobson, Rushe, i Shortt, 1995; 
Hamberger i  Hastings, 1988, 1990; Hastings i  Hamberger, 1988; Holtzworth-
-Munroe i  Stuart, 1994; Torres i  Lemos-Giráldez, 2013). Mimo licznych prób, 
przeprowadzanych w różnych krajach, także w Polsce, nie wskazano na jeden typ 
sprawców przemocy partnerskiej (Ali i Naylor, 2013; Dixon i Browne, 2003; Hart, 
1998; Rode, 2010). 

Część analiz poświęcono poszukiwaniu związków między przemocą a nałoga-
mi (głównie alkoholowym) wśród sprawców lub członków ich rodzin. Włączono 
je do czynników ryzyka przemocy wobec partnera (Coleman, Weinman, i Hsi, 
1980; Fitch i  Papantonio, 1983; Sugarman i  Hotaling, 1989; Telch i  Lindquist, 
1984). Jednakże podkreśla się jednocześnie małą wielkość efektu, czyli ilościową 
miarę siły zjawiska (Foran i O’Leary, 2008; MacEwen i Barling, 1988; Stith i inni, 
2000). 

Psycholodzy analizując sprawców przemocy doszli do wniosku, iż są to zazwyczaj 
„normalni” mężczyźni, którzy wcale nie są biednymi alkoholikami z zaburzoną 
osobowością, lecz mają „normalne” życie społeczne, są postrzegani jako dobrzy 
przyjaciele i współpracownicy, zwłaszcza w przypadku osób skazanych na psy-
chologiczną terapię zamiast więzienia (Stanley, Fell, Miller, Thomson, i Watson, 
2012). Rozpoczęto więc poszukiwania źródeł przemocy w funkcjonowaniu mo-
ralnym sprawców.

Wprawdzie moralność działa w taki sposób, że albo ogranicza, albo też umoż-
liwia szeroki zakres dopuszczalnych zachowań w  ramach dowolnego systemu 
społecznego (Haidt, 2008), niektórzy autorzy w ostatnich latach wskazywali na 
konkretne związki pomiędzy silnymi przekonaniami moralnymi a  przemocą. 
Hirschberger i  Pyszczynski (2012) postrzegają kwestie moralne jako centralny 
element praktycznie wszystkich konfliktów międzygrupowych, natomiast Bau-
meister i  inni postrzegają idealizm moralny jako przyczynę przemocy związa-
nej z  największymi potwornościami XX wieku (Baumeister, 1997; Baumeister, 
Smart, i  Boden, 1996; Bushman i  Baumeister, 1998). Skitka i  in. zakładają, że 
przekonania moralne mogą stanowić podstawę motywacyjną dla aktów prze-
mocy (Skitka, 2010) oraz wykazali, że stopień, w jakim ludzie postrzegają różne 
zagadnienia poprzez przekonania moralne stanowi ważny predyktor dyskrymi-
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nacji tych, którzy nie podzielają ich punktu widzenia (Bauman i Skitka, 2009; 
Skitka, i Mullen, 2002; Skitka, 2002; Skitka, Bauman, i Lytle, 2009). Niedawno 
Graham, Haidt, i in. pokazali, że proces sakralizacji obiektów zgodnie z uświęco-
nymi wartościami, a także towarzyszący mu proces, w wyniku którego wszystko, 
co potencjalnie grozi takim obiektom, postrzegane jest jako złe, mogą prowadzić 
do przemocy, nawet jeżeli takie uświęcone wartości (jak np. troska, opieka czy 
pokój) radykalnie się jej przeciwstawiają (Graham i Haidt, 2012).

ŚWIĘTOŚĆ

Świętość odnosi się do ludzkiej tendencji, w  której nadaje się innym ludziom, 
miejscom, czasom oraz ideom znaczenie dużo większe, niż wskazywałaby na to 
ich wartość użytkowa (Graham i Haidt, 2012), i  stanowi ona niezwykle ważne 
pojęcie społeczne, pozwalające zrozumieć, co dana grupa społeczna uznaje za 
dobre, a co za złe. Z instrumentalnego punktu widzenia uświęcone wartości by-
łyby anomalią, ponieważ opierają się one zazwyczaj analizom kosztów i korzy-
ści, dlatego jednostki angażują się w czynności szkodliwe dla siebie i innych, aby 
tych wartości bronić (Ginges, Atran, Sachdeva, i Medin, 2011). Nowsze badania 
sugerują jednak, że decyzje, aby wziąć udział w  politycznej przemocy i  aby ją 
wspierać, wydają się być pokierowane rozumowaniem moralnym (Atran, 2003; 
Ginges, 1997; Ginges i Atran, 2011) i pokazują, że ludzie zazwyczaj rozumują na 
temat przemocy politycznej w sposób nieinstrumentalny (Ginges i Atran 2009), 
czyli że wydają się ich motywować moralne zobowiązania wobec wspólnych 
uświęconych wartości, niezależnie od występowania osobistych, selektywnych 
motywacji. Mężczyzn, którzy stosują przemoc wobec partnerek, mogą stymulo-
wać do walki selektywne czynniki motywujące o charakterze materialnym i nie-
materialnym, jak reputacja i  status (Daly i  Wilson, 2001), bądź też uświęcone 
wartości związane z hierarchią i autorytetem. Obydwa rodzaje powodów wydają 
się stanowić wystarczające uzasadnienie dla walki i mogą wzajemnie się wzmac-
niać, nie będąc zarazem w sprzeczności.

Życie w uświęconym wszechświecie jest wygodne i komfortowe, ponieważ po-
zwala ono ludziom mieć wspólny sens oraz wiąże ich ze sobą (Graham i Haidt, 
2010). Wraz z taką uświęconą wizją świata pojawia się jednak wizja zła, związa-
nego z tym wszystkim, co tej pierwszej zagraża (Haidt i Algoe, 2004). Zło niesie 
z sobą okrucieństwo i przemoc, i tradycyjnie operacjonalizowane jest ono w ka-
tegoriach celowego krzywdzenia innych (Baumeister, 1996; Zimbardo, 2007). 
Niedawno jednak zaproponowano teorię fundamentów moralnych (ang. Moral 
Foundations Theory), która przekonuje, że postrzeganie zła może opierać się na 
przesłankach innych niż troska-krzywda, takich jak sprawiedliwość-wzajem-
ność, lojalność wewnątrzgrupowa, autorytet-szacunek, oraz czystość-świętość 
(Graham, i in., 2009; Haidt, 2007; Haidt, 2008; Haidt i Graham, 2007).

Każdy z tych pięciu podstawowych aspektów zaproponowanych w tej teorii po-
siada swój moralnie zły odpowiednik: (1) okrucieństwo i przemoc jako przeci-
wieństwo fundamentu troski-krzywdy; (2) rasizm, seksizm i prześladowanie jako 
przeciwieństwo sprawiedliwości; (3) zdrada jako przeciwieństwo lojalności; (4) 
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anarchizm i wywrotowość jako przeciwieństwo autorytetu; wreszcie (5) ateizm, 
hedonizm i materializm jako przeciwieństwo czystości. Aby zapobiec moralne-
mu złu, czasami pojawia się przemoc jako naturalna, gwałtowna reakcja na za-
grożenie, jakie ktoś lub coś może stworzyć wobec wspomnianych powyżej mo-
ralnych fundamentów. Potrzeba chronienia tego, co uznajemy za święte, czy jest 
to pokój czy wojna, wolność czy niewolnictwo, albo czyjeś interesy bądź własne, 
może szybko doprowadzić do ataku na tych, którzy te aspekty podważają.

Uzyskano dotychczas bardzo niewiele empirycznych wyników wiążących sa-
kralizację pięciu fundamentów moralnych z konkretnymi rodzajami przemocy. 
Istnieją pewne wstępne dane badawcze pokazujące, że kobiety sakralizują pięć 
fundamentów moralnych w  większym stopniu niż mężczyźni; konserwatyści 
uświęcają fundamenty Lojalności, Autorytetu i Czystości bardziej niż liberało-
wie, co odnosi się do przemocy ideologicznej (Graham i Haidt, 2012); a zwolen-
nicy wojny sakralizują istotnie częściej aspekty Lojalności wewnątrzgrupowej, 
zaś  istotnie rzadziej — aspekty Krzywdy i  Sprawiedliwości (Graham i  Haidt, 
2012; Koleva, Graham, Iyer, Ditto, i Haidt, 2012). 

W ślad za tymi pierwszymi wnioskami pokazano ostatnio, że mężczyźni skazani 
za przemoc domową wykazują wyraźną tendencję do sakralizacji pięciu funda-
mentów moralnych (Vecina, 2014). Fundament Autorytetu wydaje się ponadto 
wyłaniać jako najważniejszy czynnik odróżniający stosujących przemoc i  nie-
stosujących przemocy mężczyzn, biorących udział w  badaniu. To zagadnienie 
moralne leży u podstaw cnót takich jak przywództwo i posłuszeństwo, w  tym 
szacunek dla prawowitej władzy i  poszanowanie tradycji. Uświęcone wartości 
w tym zakresie to właśnie szacunek, tradycja i honor, a złem byłyby anarchizm, 
rewolucja i  wywrotowość. Zgodnie z  modelami patriarchalnymi, które stosuje 
się, aby wyjaśnić przemoc ze strony partnera (Anderson, 1997; Johnson, 1995), 
miałby sens wniosek, że mężczyźni stosujący przemoc wobec swoich partnerek 
szczególnie wysoko cenią ten fundament. Jego sakralizacja może leżeć u podłoża 
hierarchicznego pojmowania relacji pomiędzy mężczyznami a kobietami i po-
móc je zrozumieć. Takie pojmowanie może z kolei prowadzić do gwałtownej re-
akcji obronnej w postaci przemocy, jeżeli te relacje staną się zagrożone. 

Ponadto, Vecina i Piñuela (2017) wykazali, iż fundamenty Sprawiedliwość oraz 
Autorytet są powiązane z dwuznacznym seksizmem (Glick i Fiske, 1996) w gru-
pie osób skazanych za przemoc w związku intymnym. 

ABSOLUTYZM MORALNY

Ze względu na naturalnie pozytywne nastawienie do siebie (Baumeister, 1989; 
Greenwald i  Krieger, 2006) oraz do swojej grupy, z  której często wywodzą się 
przekonania jednostki (Tajfel i  Turner, 1986), ludzie mają silną tendencję do 
uznawania swojego punktu widzenia za poprawniejszy. To z kolei powoduje, że 
postrzegają swoje przekonania moralne jako „właściwe” (McGregor, 2006; Mc-
Gregor, Zanna, Holmes, i Spencer, 2001). Absolutyzm moralny, rozumiany jako 
stopień, w jakim ludzie uważają swoją definicję moralności za obiektywnie po-
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prawną (Peterson, Smith, Tannenbaum, i Shaw, 2009), wiązany jest z eksporto-
waniem moralności (ang. moral exporting), czyli zachowaniem, które ma na celu 
potwierdzenie określonych sposobów myślenia o moralności, z wyraźnym celem 
w postaci dostosowania innych do siebie, a nie siebie do innych.

Peterson i  in. postrzegają absolutyzm moralny w  kategoriach indywidualnych 
różnic w postrzeganiu obiektywnej prawdy własnego zestawu przekonań moral-
nych, ze źródłem w epistemicznych uzasadnieniach pewności. Im wyższa mo-
ralna pewność cechuje daną osobę, tym bardziej uznaje ona, że moralność nie 
powinna różnić się w zależności od kultury, danego człowieka czy sytuacji, po-
nieważ ma ona charakter „prawdziwy”. Ponadto wyższe wyniki tego wskaźnika 
odzwierciedlają stopień, w jakim ludzie postrzegają swój własny zestaw wartości 
moralnych jako jedyny poprawny zestaw, który można przyjąć, a odchylenie od 
tego zestawu wartości u danej osoby lub w danej kulturze postrzegają jako coś 
niemoralnego.

Takie postrzeganie świata jest przyjemne, ale także nierealistyczne i problema-
tyczne (Triandis, 2009, 2011). Różnorodność jest wszędzie, również w domenie 
moralności, gdzie duże zróżnicowanie przekonań i praktyk może doprowadzić 
do wystąpienia pokaźnego stopnia niepewności i zagrożenia, a w tym przypadku 
ludzi cechuje ogólnie większa motywacja, aby sytuację rozwiązać i jej zaradzić, 
co może też prowadzić do reakcji poprzez przemoc (Haidt, Rosenberg, i Hom, 
2003). Nie dziwi zatem fakt, że absolutyzm moralny wzmacnia relację pomiędzy 
religijnością a popieraniem przemocy wojennej (Shaw, Quezada, i Zárate, 2011). 
Idąc w ślad za tymi koncepcjami, niedawno przeprowadzone badanie przedsta-
wia mężczyzn skazanych za przemoc domową jako wykazujących istotnie wyż-
szy poziom absolutyzmu moralnego i  oszukujących samych siebie w większym 
stopniu niż porównawcza grupa mężczyzn będących z zawodu psychologami. Ci 
pierwsi postrzegają dobro i zło w kategoriach czarno-białych, bez odcieni szaro-
ści (Vecina, Chacón, i Pérez-Viejo, 2016). Paradoksalnie czują się równie moralni 
i dobrzy jak grupa porównawcza, albo nawet bardziej. Te wyniki pasowałyby do 
tego, co sugerują Shaw, Quezada, i Zárate (2011), mianowicie że tych, którzy do-
puszczają się przemocy, nie popychają do tego schorzenia kliniczne. Jest raczej 
tak, że nie powstrzymuje ich troska o  moralne konsekwencje podejmowanych 
działań. Możliwe, że mężczyźni stosujący przemoc wobec partnerek nie przej-
mują się moralnymi konsekwencjami swoich działań, ponieważ mają większe 
własne rozterki związane ze swoimi przekonaniami moralnymi. 

WYGÓROWANY OBRAZ SIEBIE JAKO OSOBY MORALNEJ

Posiadanie wysokiego poczucia własnej wartości jest użyteczne: każdy chciałby je 
mieć, a ludzie dążą do jego utrzymania i jak największego wzmocnienia (Taylor 
i Brown, 1994). Z badań wynika jednak również pogłębiony obraz ciemnej strony 
wysokiej samooceny: wiążą się z nią próżność, narcyzm, arogancja, uprzedzenia, 
odmawianie wzięcia odpowiedzialności za porażki, a wreszcie agresja i przemoc 
(Baumeister, 1997; Baumeister, Campbell, Krueger, i  Vohs, 2003; Baumeister, 
i in., 1996; Blaine i Crocker, 1993; Bushman i Baumeister, 1998). Wydaje się, że to 
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wysoka, a nie niska samoocena, w połączeniu z zagrożeniem dla ego, stanowi po-
wszechną przyczynę przemocy. Pomimo tego wydaje się też, że wszyscy jesteśmy 
silnie zmotywowani, aby unikać utraty wysokiej samooceny i postrzegania siebie 
w gorszym świetle (Swann, Rentfrow, i Guinn, 2003).

Ten sam schemat rozbieżnych ocen i przemocy może występować jeszcze silniej 
u  ludzi z  wygórowanym obrazem siebie jako osoby moralnej (ang. moral self-
conception), jako że istnieje dobrze znana tendencja, aby przeceniać swoją dobroć 
w bardziej niejednoznacznym, prywatnym i subiektywnym wymiarze moralnym 
(Alicke i Govorun, 2005; Allison, Messick, i Goethals, 1989; Felson, 1981; Kruger, 
1999; Taylor i Brown, 1994). Bardzo pozytywnemu obrazowi siebie jako osoby 
moralnej łatwo zagrażają działania innych ludzi: lepszy obraz siebie wiąże się 
z szerszym zakresem informacji zwrotnych z zewnątrz, które mogą być postrze-
gane jako nie do przyjęcia, co może prowadzić do gwałtownych reakcji obron-
nych wobec źródła negatywnej oceny, a nawet w innym kierunku, jeśli źródło to 
nie jest osiągalne (Yu, 2013). Oczywiście bardzo trudno jest traktować innych tak 
uczciwie i tak sprawiedliwie, jak sami uważają, że na to zasługują; nie możemy 
ufać czyimś słowom tak mocno, jak samym sobie; nie możemy wreszcie postrze-
gać innych ludzi i  traktować ich jako tak szczodrych, współczujących i  ciężko 
pracujących, za jakich sami siebie uważają. 

Ludzie są silnie przekonani o swojej własnej moralności (Aquino i Reed, 2002; 
Mazar, Amir, i Ariely, 2008), nawet jeśli jednocześnie z trudem walczą o to, aby 
postępować zawsze moralnie bez zarzutu. Te przeszkody nie powstrzymują ich 
przed szczerą wiarą w to, że są moralnie lepsi od przeciętnego człowieka (Allison, 
i in., 1989; Felson, 1981), jednak prowadzą do powstania ogromnych rozbieżności 
pomiędzy obrazem siebie jako osoby moralnej z jednej strony, a moralnym za-
chowaniem – z drugiej. 

Aby przezwyciężyć te rozbieżności, zaproponowano, że postrzeganie siebie w ka-
tegoriach moralnych musi być dynamiczne i  uwzględniać kontekst, w  którym 
występuje dane zachowanie (Jordan, Mullen, i Murnighan, 2011; Monin i Jordan, 
2009), tak aby dana osoba mogła zachować i wzmocnić ogólnie pozytywny ob-
raz samej siebie w kategoriach moralnych, zachowując się rzeczywiście moralnie 
bądź też zniekształcając poznawczo swoją wykładnię świata w taki sposób, aby 
preferować informacje stawiające ją w pozytywnym świetle i odrzucając te, które 
stwarzają zagrożenie. 

Nie ma powodu, aby sądzić, że mężczyźni dopuszczający się przemocy wobec 
partnerek zgadzają się z  negatywnymi informacjami zwrotnymi, jakie otrzy-
mują, bądź postrzegają się jako osoby niemoralne i gwałtowne. Z drugiej strony 
obserwuje się podczas terapii psychologicznej liczne przypadki pomniejszania, 
zaprzeczania, uzasadniania, itp. (Smith, 2007; Stanley, Fell, Miller, Thomson, 
i  Watson, 2012), które można postrzegać jako rodzaj usprawiedliwiania się po 
naruszeniu zasad, nawet jeśli do przekonań danej osoby nie należy popieranie 
takich naruszeń (Ward, Gannon, i Keown, 2006). Możemy mieć tu do czynienia 
z próbą zachowania moralnie cnotliwego wizerunku w sytuacji zagrożenia. 
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W zgodzie z tą koncepcją wykazano, że mężczyźni skazani za przemoc domo-
wą doświadczają efektu Muhammada Alego (Allison, Messick, i Goethals, 1989) 
w dużo większym stopniu niż mężczyźni niedopuszczających się przemocy nale-
żący do próby badawczej (Vecina i Chacón, 2016). Ci pierwsi postrzegają się bo-
wiem jako dużo bardziej moralni i inteligentni niż inni, których nigdy nie oskar-
żono o przestępstwo i którzy ukończyli studia. Co prawda wspomniana tendencja 
do przeceniania swojej dobroci w wymiarze moralnym jest powszechna (Alicke 
i Govorun, 2005) i występuje również wśród psychologów, którzy zapewne są jej 
świadomi (Van Lange, i Vonk, 1997), wyniki pokazują jednak istotne nasilenie 
takiej wyrachowanej przesady u mężczyzn skazanych za przemoc wobec partne-
rek (Vecina i Marzana, 2016). Wyniki te mogą mieć sens, jeżeli odniesiemy się do 
obszaru moralności, w którym jednostki muszą decydować o tym, co jest dobre, 
a co jest złe, a zarazem muszą być zadowolone z własnej moralności.

EFEKT LICENCJI MORALNEJ

Moralne i niemoralne zachowania obejmują szeroki wachlarz zachowań, które 
ocenia się według powszechnie przyjętych zasad moralnych ustalonych przez 
grupy ludzkie (Reynolds i  Ceranic, 2007; Treviño, Weaver, i  Reynolds, 2006), 
natomiast cnota moralna stanowi ważny aspekt w  utrzymywaniu pozytywnej 
tożsamości (Greenwald, 1980; Mazar, i in., 2008; Monin i Jordan, 2009). Tożsa-
mość moralna stymuluje w sposób spójny różne zachowania moralne (Aquino, 
Freeman, Reed, Lim, i Felps, 2009; Aquino i Reed, 2002; Blasi, 1984, 2004), któ-
re ostatecznie pozwalają ludziom żyć ze sobą, przy przestrzeganiu szeregu po-
wszechnych zasad (Haidt i Joseph, 2008). Rzeczywistość ciągle jednak przeszka-
dza ludziom w realizacji zamiarów i w spójnych działaniach, i często stawiamy 
czoło konieczności uchronienia swojej tożsamości moralnej w obliczu moralnie 
wątpliwych działań, jakie sami podejmujemy. Może tak być również w przypad-
ku mężczyzn dopuszczających się przemocy wobec partnerek; potrzebują oni 
i chcą czuć zadowolenie z siebie, ale niekoniecznie są chętni, aby zapłacić cenę 
związaną z dobrym postępowaniem (Eisenberg i Shell, 1986). 

Historycznie rzecz biorąc, stosowano trzy zasadnicze podejścia, aby wyjaśnić 
moralne zachowanie. Pierwsze opierało się wyłącznie na rozumowaniu moral-
nym (Kohlberg, 1984); tj. na poznawczym pojmowaniu dobra i zła. Później, aby 
wypełnić lukę pomiędzy osądem moralnym a działaniem, dodano pojęcie obra-
zu siebie jako osoby moralnej (ang. moral self-concept) lub też tożsamości moral-
nej (ang. moral identity) (Aquino i Reed, 2002; Augusto Blasi, 1980; Stake, 1994). 
Aquino i Reed (2002) zdefiniowali tożsamość moralną jako obraz samego siebie 
oparty na zestawie cech moralnych i zasugerowali, że w zakresie, w jakim jed-
nostka przyjmuje cechy moralne i (lub) aspiruje do ich posiadania, jednostka taka 
zmotywowana jest do działania odpowiednio do tych cech (Aquino, i in., 2009). 
Zgodnie z tym poglądem tożsamość moralna działa jak mechanizm samoregu-
lacji, który motywuje moralne działanie (Blasi, 1984) i wynika z potrzeby bycia 
konsekwentnym, czyli wierności samemu sobie. Podstawowe pytanie w zakresie 
tożsamości moralnej to „Na ile jestem moralny/a?”. Psychologiczne podejście do 
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moralnego „ja” uwzględniało w ostatnich czasach kontekst, w jakim ma miejsce 
dane zachowanie (Jordan, i in., 2011; Monin i Jordan, 2009; Nisan i Horenczyk, 
1990). Zgodnie z  tym podejściem obraz siebie jako osoby moralnej postrzega-
ny jest dynamicznie, jako coś, na co wpływają subtelne wskazówki sytuacyjne, 
oraz jako część ogólnego poczucia własnej wartości, do którego chronienia jed-
nostki są silnie zmotywowane. W tym obszarze moralności ludzie mogą chronić 
takie poczucie, albo rzeczywiście zachowując się moralnie, albo zniekształcając 
poznawczo swoją wykładnię świata w  taki sposób, aby preferować informacje 
stawiające ich w pozytywnym świetle i odrzucając bądź dyskredytując te, które 
stwarzają zagrożenie. Pytanie, jakie to podsumowuje, jest następujące: „Na ile 
w danym momencie muszę być moralny/a?”. 

Przykładem moralnej regulacji jest efekt licencji moralnej (ang. moral licensing). 
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi nad tą koncepcją, kiedy jednostki czują 
się wystarczająco moralne w danym obszarze, spada ich motywacja, aby być mo-
ralnymi w innych obszarach (Khan i Dhar, 2006; McAlister, Bandura, i Owen, 
2006; Merritt i in., 2012; Merritt, i in., 2010; Monin i Miller, 2001). Problem po-
lega na tym, że ludzie mogą zabezpieczać swoją tożsamość moralną i uzyskiwać 
licencję moralną na niemoralne postępowanie, stosując w tym celu bardzo różne 
i twórcze sposoby (Barkan, Ayal, Gino, i Ariely, 2012); np. wybierając przeoczenie 
informacji, jakie mogłyby podać ich moralność w wątpliwość (Shu i Gino, 2012; 
Shu, Gino, i  Bazerman, 2011), obserwując moralne zachowania podobnych lu-
dzi i utożsamiając się z ich reputacją (Kouchaki, 2011), podkreślając niemoralne 
działania, których nie podjęto i czując się moralnymi, bądź zniekształcając prze-
szłość, aby pokazać, że nie podjęto wyborów, które byłyby niemoralne (Effron, 
Miller, i Monin, 2012). Wszystkie te opcje umożliwiają ludziom rozluźnienie mo-
ralnych zachowań, a  zarazem pozwalają im czuć się wystarczająco moralnymi 
(Jordan i Monin, 2008; Jordan, i in., 2011; Monin i Miller, 2001; Sachdeva, Iliev, 
i Medin, 2009). 

Oczywiście ludzie mogą cały czas działać moralnie, chociaż jest to zaledwie jedna 
z opcji i nie do końca opcja najmniej kosztowna. Moralna hipokryzja (ang. mo-
ral hypocrisy) definiowana jako prezentowanie się sobie lub innym w charakterze 
osoby moralnej, przy jednoczesnym unikaniu kosztów związanych z byciem taką 
osobą (Batson i Collins, 2011; Batson, Thompson, i Chen, 2002; Batson, Thomp-
son, Seuferling, Whitney, i Strongman, 1999), oraz moralna kompensacja (ang. 
moral compensation), rozumiana jako zawyżanie moralnej samooceny i depre-
cjonowanie moralności innych ludzi, aby zrekompensować zagrożenia wobec ob-
razu siebie samego (Jordan i Monin, 2008), stanowią mniej kosztowne sposoby 
ochrony obrazu siebie jako osoby moralnej. 

Podsumowując, ludzie wydają się dostosowywać swoje moralne zachowania, aby 
chronić swój wrażliwy obraz siebie jako osoby moralnej: korygują je w górę, kiedy 
czują, że nie są wystarczająco moralni, i w dół – kiedy czują, że są już osobami 
moralnymi (Conway i Peetz, 2012; Monin i Jordan, 2009; Shaw, i in., 2011). Jeżeli, 
jak wspomniano wcześniej, mężczyźni skazani za przemoc domową mają bardzo 
dobry obraz siebie jako osób moralnych, można spodziewać w  ich przypadku 
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ogólnego poluzowania moralnych zachowań, albo przynajmniej bardzo niskiej 
motywacji, aby zmienić wątpliwe z moralnego punktu widzenia postępowanie, 
ponieważ czują się oni już dostatecznie moralni. Mówiąc bardziej konkretnie, 
mogą pozwalać sobie na przemoc tylko dlatego, że odczuwają do swoich part-
nerek również miłość i chcą dla nich jak najlepiej („Biję, ale kocham”). Istnienie 
efektu licencji moralnej w grupie osób skazanych za przemoc w związku intym-
nym potwierdziły empirycznie Vecina i Marzana (2016).

SAMOOSZUKIWANIE SIĘ

Oszukiwanie samego siebie (ang. self-deception) definiuje się jako tendencję do 
postrzegania się w pozytywnym świetle wbrew rzeczywistości. Jest to niezamie-
rzone zniekształcenie postrzegania siebie, w  przeciwieństwie do zarządzania 
wrażeniem, które stanowi celową taktykę autoprezentacji. Twierdzi się, że jest to 
ważny składnik dobrostanu oraz podstawa dobrego zdrowia psychofizycznego 
(Baumeister, 1989; Diener, Suh, Lucas, i Smith, 1999; Erez, Johnson, i Judge, 1995; 
Kinney, 2000; Robinson, Moeller, i Goetz, 2009; Scheier i Carver, 1985). Wydaje 
się to również przyczyniać do rozwoju i  utrzymania obrazu siebie (Greenwald 
i Krieger, 2006; Lu i Chang, 2011; Sedikides i Skowronski, 1997). Z tego punktu 
widzenia samooszukiwanie się chroni przekonania i pragnienia ludzi przed nie-
przychylną rzeczywistością, dlatego uznaje się je za strategię obronną, stosowa-
ną przez jednostki, którym trudno poradzić sobie z zagrażającym im światem. 
Skutki samooszukiwania się dla osoby, która to robi, mają zasadniczo charakter 
hedoniczny. 

Z  ewolucyjnego punktu widzenia (von Hippel i  Trivers, 2011) twierdzono też, 
że samooszukiwanie się stanowi strategię ofensywną, która wyewoluowała, aby 
zwodzić innych: przekonywać ich do konkretnych kłamstw, albo bardziej ogólnie 
– przekonywać ich, że jest się lepszym, niż się wydaje (np. osobą bardziej moralną, 
silniejszą i mądrzejszą). Zgodnie z tą teorią jest to przydatne narzędzie w radze-
niu sobie ze światem społecznym, gdzie skutki hedoniczne nie są ważnym celem 
samym w sobie, a tylko środkiem do uzyskiwania korzyści w relacjach z innymi 
ludźmi. Biorąc pod uwagę, że na ludziach robi wrażenie pewność siebie innych 
osób (Buss i Duntley, 2011), poprawianie obrazu siebie i wzmacnianie pewności 
siebie zwiększa szanse na wywieranie wpływu. 

W przypadku mężczyzn dopuszczających się przemocy wobec partnerek istotne 
mogą być obydwa cele. Z jednej strony potrzebują oni oszukiwać siebie, aby chro-
nić obraz siebie jako osób moralnych przed zagrażającą temu obrazowi rzeczywi-
stością, a z drugiej strony – strategia taka może im pomóc, aby łatwiej  oszukiwać 
tych, którzy mogą ich oceniać (np. członkowie rodziny, znajomi, psychologowie, 
sędziowie). Biorąc pod uwagę, iż zbierają oni wszystkie korzyści emocjonalne 
płynące z wypadnięcia poza optymalny margines samooszukiwania się, podczas 
gdy skutki uboczne dotykają ich partnerki (Baumeister, 1989), samooszukiwanie 
się może mieć na nich silny wpływ i stanowić powszechną strategię radzenia so-
bie z nieprzychylnymi realiami. 
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Uzyskane niedawno wyniki empiryczne oparte na próbie badawczej obejmującej 
mężczyzn skazanych za przemoc domową wskazują na relacje zbieżności pomię-
dzy (1) samooszukiwaniem się, (2) uświęconą wizją moralną świata, w tym sie-
bie, oraz (3) zadowoleniem z życia (Vecina, 2014). Te wyniki wspierają pogląd, że 
pewien stopień samooszukiwania się jest potrzebny: po pierwsze, aby żyć szczę-
śliwie, nawet jeżeli zostało się skazanym za przemoc domową, a po drugie – aby 
nadać uświęconą wartość moralnej rozterce oraz wierzyć, że taka wartość jest 
ważniejsza od innych. Ponadto wydaje się, że samooszukiwanie się działa jako 
czynnik mediujący w pełny sposób pomiędzy moralnym absolutyzmem a obra-
zem siebie jako osoby moralnej u mężczyzn skazanych za przemoc domową, ale 
nie u mężczyzn niedopuszczających się przemocy, przy czym im bardziej byli oni 
przekonani o słuszności swoich przekonań moralnych, tym bardziej oszukiwali 
samych siebie, zaś im bardziej siebie oszukiwali, tym byli bardziej z siebie zado-
woleni (Vecina, i in., 2015). Może to oznaczać, że samooszukiwanie się pozwala 
im twierdzić lub wierzyć, że są moralni, podczas gdy tak naprawdę działają ego-
centrycznie, przez co zmiana wydaje się niepotrzebna.

Co więcej, ostatnie badania potwierdziły, że samooszukiwanie jest mediatorem 
pomiędzy moralnym absolutyzmem i  moralnym obrazem siebie wśród męż-
czyzn skazanych za przemoc (Marzana, Vecina, Alfieri, 2016). Oznacza to, iż im 
bardziej mężczyźni byli pewni co do swoich moralnych poglądów, tym bardziej 
siebie oszukiwali i jednocześnie tym bardziej pozytywnie postrzegali samych sie-
bie. 

MORALNA SCHIZOFRENIA

Osoby skazane za IPV można również opisać przez pryzmat moralnej schizo-
frenii w formie wertykalnej (Żylicz, 2010; Paruzel-Czachura, 2016), która polega 
na tym, iż zachodzi niespójność pomiędzy zachowaniem, poglądami i emocjami 
jednostki. W tym przypadku osoba, która stosuje przemoc i  jednocześnie tego 
żałuje, uważając, że przemoc jest szkodliwa, przejawia pewien typ rozbieżności 
moralnej. 

Według jednego ze współczesnych kierunków w psychologii moralności, nasza 
moralność obejmuje to, jak się zachowujemy, ale także to, jaki mamy system war-
tości (poglądy) oraz jakie emocje odczuwamy odnośnie zachowań i  poglądów 
moralnych np. czy czujemy poczucie winy, gdy coś ukradniemy. Powyższe trzy 
aspekty moralności mogą być ze sobą spójne lub nie (Paruzel-Czachura, 2016). 
Spójność moralna może przybrać formę horyzontalną lub wertykalną (Żylicz, 
2010). Horyzontalna dotyczy spójności między zachowaniami w różnych sferach 
naszego życia np. w szkole/pracy i w domu. Spójność moralna na poziomie werty-
kalnym jest tu definiowana jako „zgodność między dwoma lub trzema aspektami 
(zachowaniem, poglądami i emocjami)” (Paruzel-Czachura, 2016). W przypadku 
spójności między trzema komponentami można mówić o pełnej spójności mo-
ralnej. Niespójność moralna ma miejsce gdy występuje brak zgodności między 
dwoma lub trzema aspektami, np. uważam, że powinno się zawsze mówić prawdę 
a  jednocześnie kłamię. W  przypadku niespójności między trzema elementami 
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można mówić o pełnej niespójności moralnej. Jak widać spójność i niespójność 
moralna sama w sobie nie ma zabarwienia negatywnego lub pozytywnego pod 
względem etycznym (etykę rozumie się tutaj jako naukę o powinnościach). Do-
datkowo możemy wyróżnić dwa rodzaje spójności (i analogicznie niespójności): 
spójność moralną pod względem pozytywnym i negatywnym. Ta pierwsza ma 
miejsce gdy zachowanie pozytywne jest zgodne z emocjami i/lub poglądami oso-
by (np. jestem wierny partnerowi i uważam, że powinniśmy dochowywać wier-
ności), ta druga gdy zachowanie negatywne jest zgodne z emocjami i/lub poglą-
dami (np. jestem niewierny partnerowi i uważam, że możemy być niewierni jeśli 
tego chcemy). 

Osoby, które zachowują się wbrew powszechnie przyjętym normom etycznym 
(jak norma „nie krzywdź drugiego człowieka” złamana w przypadku przemocy 
w związku intymnym) mogą przejawiać spójność moralną w sensie negatywnym 
lub moralną schizofrenię (niespójność) w przypadku pojawienia się u nich pożą-
danych emocji i poglądów (np. poczucia winy oraz braku akceptacji dla przemo-
cy z perspektywy poznawczej).

PRAKTYCZNE IMPLIKACJE KONCEPCJI „BIJĘ, ALE 
KOCHAM”

Większość interwencji opiera się na założeniu, że mężczyźni stosujący przemoc 
wykazują różne deficyty, a zatem dążą do nauczania różnych rodzajów kontroli 
(np. kontroli działań, myśli lub emocji). Takie interwencje mogą prowadzić do 
oporu, przejawiającego się na różne sposoby, ponieważ – jak zauważono wcze-
śniej – tacy mężczyźni nie okazują deficytów, przynajmniej jeżeli chodzi o mo-
ralność i samooszukiwanie się. Zamiast tego przekazują oni raczej na zewnątrz 
nadmiernie pozytywny obraz siebie samych jako osób moralnych, a także są bar-
dzo pewni swoich moralnych przekonań. Nie będą raczej okazywać braku kon-
troli; zamiast tego cechują ich skomplikowane mechanizmy kontroli wrażliwe 
na wskazówki płynące z kontekstu i regulujące ich obecne i przyszłe działania. 
Pojmowanie mężczyzn stosujących przemoc wobec partnerek jako osoby posia-
dające mechanizmy funkcjonalne, które współdziałają, aby chronić realizację 
funkcjonalnych celów, to obiecujący trop, który może prowadzić do nowych 
i  szerzej zakrojonych podejść do zapobiegania i  interwencji (Coker, 2004). Jest 
tak po pierwsze, ponieważ pozwala nam to lepiej zrozumieć silny opór wobec 
zmiany, który wykazują mężczyźni skazani za przemoc domową podczas terapii 
psychologicznej: jeżeli czują się dostatecznie moralni, nie potrzebują się zmie-
niać, za to jeśli czują się zagrożeni w odniesieniu do swoich bardziej uświęconych 
aspektów moralnych, muszą ich mimo wszystko bronić. Po drugie, nowe podej-
ście może pozwolić również uniknąć spolaryzowanych poglądów zaczerpniętych 
z teorii feministycznych oraz teorii przemocy w rodzinie (Lawson, 2012), ponie-
waż najważniejsze byłyby tu nie pierwotne przyczyny, a  raczej czynniki, które 
powodują, że problem dalej występuje, co możemy przecież sprawdzać po każdej 
interwencji.
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Podsumowując, podczas terapii psychologicznej powinno się dostrzec, na ile 
dana osoba oszukuje sama siebie w odniesieniu do własnego moralnego punktu 
widzenia, i kto tak naprawdę powinien zacząć patrzeć na świat z tej perspekty-
wy. Wreszcie istotne jest aby mieć na uwadze fakt, iż skrajne przekonania takich 
osób na temat tego, co jest dobre, a co złe, mogą być kwestią pewności, kwestią 
sakralizacji, a nawet kwestią charakteru przekonań moralnych, doświadczanych 
jako obiektywna i uniwersalna prawda, uzasadniających postępowanie osoby je 
posiadającej i powiązanych z silnymi emocjami (Skitka, 2010). Mimo iż obszar 
powiązań przemocy z psychologią moralności wymaga pogłębionych badań, to 
warto już podejmować próby wdrażania tej koncepcji w proces terapii i resocjali-
zacji by weryfikować ją w praktyce (Vecina, 2017). Warto w tym miejscu podkre-
ślić, iż dalsze badania są prowadzone w tym obszarze, m.in. na polskiej próbie.

PODSUMOWANIE

W oparciu o kilka moralnych paradoksów pozwalających ludziom żyć szczęśli-
wie w przekonaniu, że są bardzo moralnymi osobami niezależnie od swojego rze-
czywistego zachowania, w koncepcji „Biję, ale kocham” przyjmuje się, że męż-
czyźni dopuszczający się przemocy wobec partnerek również mogą być uwięzieni 
w takich paradoksalnych mechanizmach. To powodowałoby u nich opór wobec 
zmian, jeżeli chodzi o przemoc, jakiej dopuszczają się wobec partnerek.

Przeprowadzone niedawno badania potwierdzają to przekonanie i rysują nowy, 
opisowy obraz mężczyzn skazanych za przemoc domową w drugim dniu terapii 
psychologicznej zarządzonej przez sąd (Vecina, 2014; Vecina, i in., 2015). Wydaje 
się, że ci mężczyźni 1) uznają się za bardziej moralnych niż psychologowie z gru-
py kontrolnej, 2) postrzegają dobro i zło w kategoriach czarno-białych i są tego 
całkowicie pewni, 3) mają silną tendencję do nadawania bardzo dużego znacze-
nia pięciu fundamentom moralnym, na których opiera się moralność, w sposób 
idący dużo dalej niż sugerowałyby względy praktyczne, oraz 4) wykazują duży 
stopień samooszukiwania się, prawdopodobnie po to, aby wszystkie te elementy 
mogły razem się utrzymać. 

Stwierdzenie, iż mężczyźni dopuszczający się przemocy wobec partnerek dzia-
łają w taki sam sposób, jak każdy, nie będzie bardzo odkrywcze: jak każdy, bro-
nią oni mianowicie swoich przekonań, oszukują siebie samych, jeśli zajdzie taka 
potrzeba, oraz cieszą się przyjemnym poczuciem moralnej wartości. Nowość tej 
koncepcji polegałaby na tym, że wszystkie wymienione elementy działają tu ra-
zem i intensywnie na początku terapii psychologicznej, a także tworzą sztywny 
system, który może powodować utrzymywanie się problemu. 
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