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Maxwella czy zało�e� fizyki relatywistycznej Einsteina, doczekała „lepszych czasów”,  
w których dost�pne metody badawcze umo�liwi� przedstawicielom biologii, psychologii  
i medycyny przyjrzenie si� człowiekowi równie� na poziomie kwantowym.  
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Danuta R o d e, Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakte-
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Narastanie zjawiska przemocy rodzinnej jest faktem wywołuj�cym znaczny niepokój 
zarówno w mediach, w ocenie zwykłego obywatela, jak i w�ród badaczy zjawiska oraz 
praktyków wspomagaj�cych rodziny z takim problemem. Wi�kszo�� opracowa� koncen-
truje si� wokół ofiar przemocy, znacznie rzadziej badania zogniskowane s� na sprawcach. 
Poniewa� „�wiat ofiar” jest bardziej rozpoznany, łatwiej tak�e o znalezienie w oparciu  
o wyniki bada� praktycznych wniosków. Wiedza odno�nie do pomocy ofiarom jest oczy-
wi�cie niezb�dna, jednak w kontek�cie całego zjawiska przemocy jest to bardziej leczenie 
skutku ni� przyczyny. Ksi��ka Danuty Rode wypełnia istotn� luk� dotycz�c� sprawców 
przemocy. Istnieje wiele, równie� polskich, publikacji odnosz�cych si� do tej grupy, lecz 
autorka eksploruje interesuj�cy badawczo obszar, poszukuj�c psychologicznych uwarun-
kowa� przemocy w odniesieniu do relacji pomi�dzy osobowo�ci� a do�wiadczanymi 
sytuacjami �yciowymi sprawców.  

Praca zawiera dwana�cie rozdziałów, z których pierwszych pi�� szeroko rysuje �wiat 
teorii, na jakich została oparta empiria bada� własnych – omawiana w kolejnych sze�ciu 
rozdziałach. W rozdziale pierwszym czytelnik zostaje wprowadzony w obszar definicyjny 
poj�cia przemocy w kontek�cie intencji sprawcy, wywołanych skutków i funkcji zjawiska 
oraz przemocy w rodzinie w odniesieniu do uregulowa� prawnych. Rozdział drugi,  
w którym autorka omawia motywacj� zarówno w uj�ciu definicyjnym poj�cia, jak i opisu 
dynamiki procesu motywacyjnego, pozwala na ciekawe wprowadzenie do koncepcji mo-
tywacji czynów przest�pczych autorstwa Józefa Gierowskiego. Rode dokładnie i przejrzy-
�cie prezentuje uj�cie, które stanowi podstaw� do jej poszukiwa� badawczych. W pozna-
waniu motywacji do czynów przest�pczych Gierowski bierze pod uwag� czynniki osobo-
wo�ciowe i sytuacyjne, rozpatruj�c relacje pomi�dzy konkretn� osob� a konkretn� sytu-
acj�. Omówione nast�pnie koncepcje radzenia sobie wyja�niaj� funkcjonowanie w sytu-
acji stresowej o przewlekłym charakterze, co jest przedmiotem bada� autorki.  

Rozdział trzeci omawia wpływ uwarunkowa� �rodowiskowych na zjawisko prze-
mocy w rodzinie. Wskazano na znaczenie relacji pomi�dzy poszczególnymi członkami 
rodziny, style wychowania, wzorce zachowa�. Rodzina, w której dochodzi do przemocy, 
jest systemem zamkni�tym na innych, któremu brak dojrzałych strategii rozwi�zywania 
problemów, za� jego członkowie maj� małe zdolno�ci adaptacyjne. Rode nawi�zuje do 
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istotno�ci innych (np. rówie�niczych) predykatorów zachowa� agresywnych, ale tak�e nie 
uznaje ich za jedyne 	ródło, podkre�laj�c znaczenie osobowo�ci. Dla przybli�enia czynni-
ków intrapsychicznych, które obok osobowo�ci s� tworzone przez wpływy biologiczne 
i psychopatologiczne, omawia koncepcje psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne  
i ró�nic indywidualnych oraz biologiczne (hormonaln�, neurochemiczn�, neurofizjolo-
giczn�, genetyczn�). Cz��� teoretyczn� zamyka omówienie strategii radzenia sobie w sy-
tuacji trudnej, gdzie obok powszechnie przywoływanej koncepcji transakcyjnej stresu  
R. Lazarusa i S. Folkman, zaprezentowano polsk� teori� „człowieka w sytuacji” T. Toma-
szewskiego. Uzupełnienie stanowi przedstawienie wieloczynnikowych modeli przemocy  
i czynników ryzyka przemocy w rodzinie. Ka�dy z omawianych kontekstów został zapre-
zentowany w ciekawy i wyczerpuj�cy sposób.  

Na tle przytoczonych w cz��ci teoretycznej koncepcji autorka zaprezentowała bada-
nia własne, które maj� na celu nie tylko okre�lenie typów sprawców przemocy, lecz tak�e 
odnalezienie czynników ryzyka dla ka�dego z nich oraz tego, jaki jest mechanizm po-
wstawania przemocy w rodzinie w badanej grupie sprawców. Model badawczy zakłada 
poznanie �rodowiska rodzinnego, pozarodzinnego, osobowo�ci, strategii radzenia sobie  
z sytuacj� trudn�. Rode, opieraj�c si� na okre�lonych profilach osobowo�ciowych i ce-
chach temperamentalnych, wyznacza typy sprawców przemocy rodzinnej, okre�laj�c wa-
runki ich socjalizacji, sytuacj� �yciow�, charakterystyk� zachowa� agresywnych. Badania 
zostały szeroko zakrojone zarówno w aspekcie aparatu badawczego (siedem metod kwe-
stionariuszowych oraz obserwacja, wywiad, analiza akt), jak i wielko�ci próby (325 osób). 
Ich interesuj�ce wyniki pozwoliły na wyłonienie – z uwagi na profil osobowo�ciowy – 
czterech grup sprawców przemocy oraz predykatorów zachowa� przemocowych dla ka�-
dego z typów. Pierwsze trzy z wyró�nionych typów, czyli sprawcy reaktywnie agresywni, 
sprawcy o niskich kompetencjach zaradczych i psychopatyczno-odwetowi, nale�� do 
cz��ciej opisywanych w literaturze przedmiotu. Czwarty z typów – sprawcy z du�ym po-
tencjałem przystosowawczym – opisywany jest rzadziej, gdy� z uwagi na wysoki poziom 
kontroli wewn�trznej, dobr� ocen� siebie, odporno�� emocjonaln�, nie jest zazwyczaj 
wymieniany jako typ „sprawcy”. Ich wybuchy agresji wi��� si� zaburzeniami kontroli 
reakcji na stres.  

Analizy Rode umo�liwiły skorelowanie zmiennych osobowo�ciowych z poło�eniem 
�yciowym oraz strategi� radzenia sobie z sytuacj� trudn�. Opisane zostały zarówno relacje 
w rodzinach i �rodowisku pochodzenia, motywy zawarcia zwi�zku mał�e�skiego, jak  
i sfery konfliktu. Badania, ukazuj�ce, i� zaledwie 6,8% sprawców cierpi na zaburzenia 
psychiczne, w istotny sposób przełamuj� stereotyp dotycz�cy sprawców przemocy, rów-
nie� nadu�ywanie i uzale�nienie od alkoholu dotyczy jedynie połowy agresorów. Oczy-
wi�cie stan nietrze	wo�ci jest predykatorem przemocy, ale nie wyja�nia jej wystarczaj�co 
cz�sto, by nie poszukiwa� pozostałych przyczyn. Zła sytuacja materialna jest powodem 
przemocy zwłaszcza w rodzinach sprawców o niskich kompetencjach zaradczych, ale 
agresywne zachowania s� te� cz�ste w rodzinach o wysokim statusie maj�tkowym. Stra-
tegie radzenia sobie ze stresem dla wi�kszo�ci sprawców ł�cz� si� z redukcj� napi�cia,  
a nie rozwi�zaniem problemu, co oczywi�cie sprzyja wybuchom agresji. Wa�ne dla prak-
tyki psychologicznej wyniki przyniosło okre�lenie czynników ryzyka zachowa� agresyw-
nych. Pozwalaj� one dostrzec, jak ró�ne czynniki s� istotne w korelacji z danym typem 
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osobowo�ciowym oraz rodzajem przemocy. Dzi�ki wyłonieniu ró�norodnych czynników 
ryzyka wyst�pienia przemocy oraz jej uwarunkowa� rodzinnych i osobowo�ciowych zys-
kujemy bardzo cenny materiał do działa� profilaktycznych oraz terapii sprawców. Obok 
wa�nych ustale� teoretycznych autorka wyprowadza wiele wniosków praktycznych, co 
czyni publikacj� warto�ciow� nie tylko dla badaczy, lecz tak�e dla praktyków podejmuj�-
cych działania profilaktyczne i terapeutyczne. Niew�tpliwym walorem ksi��ki jest ró�-
norodno�� prowadzonych analiz, opartych na rzetelnych, wielopłaszczyznowych bada-
niach du�ej próby sprawców. Uj�cie korelacji wyodr�bnionych typów sprawców z ró�ny-
mi aspektami ich relacji społecznych, zasobów psychologicznych i do�wiadcze� �ycio-
wych stworzyło przestrze� o wielu wymiarach, dzi�ki czemu przybli�ona została ró�no-
rodno�� sprawców przemocy przy dokonaniu mo�liwych syntez odkrywaj�cych podo-
bie�stwa w tej zło�ono�ci.  

Ksi��ka powinna zainteresowa� osoby pracuj�ce w obszarze pomocy rodzinom z do-
�wiadczeniem przemocy oraz przygotowuj�cych si� do takiej pracy studentów. Zawiera 
szerok� wiedz� teoretyczn�, ciekawe wnioski z bada� oraz wa�ne i przydatne w praktyce 
psychologicznej tre�ci. 
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SPRAWOZDANIE  
Z 33. EUROPEAN CONFERENCE  

ON VISUAL PERCEPTION (ECVP’10)  
LOZANNA, 22-26 SIERPNIA 2010 ROKU 

Tradycyjnie ju� pod koniec sierpnia, tym razem w Lozannie (Szwajcaria), odbyła si�
kolejna europejska konferencja po�wi�cona percepcji wizualnej (ECVP). Konferencje na 
ten temat s� organizowane od 1978 roku. W tym roku do Lozanny zjechało ponad 700 
naukowców i studentów z całego �wiata zainteresowanych problematyk� widzenia. 
Uczestnicy konferencji mieli okazj� wysłucha� 139 wykładów oraz zapozna� si� z niepu-
blikowanymi jeszcze wynikami bada�, przedstawionymi na 459 posterach. Dla kogo�, kto 
interesuje si� problematyk� percepcji wizualnej, udział w tym wydarzeniu pozwalał 
zorientowa� si� na temat aktualnego stanu wiedzy i najbli�szych kierunków rozwoju pro-
blematyki w tej specjalistycznej, a zarazem interdyscyplinarnej dziedzinie. Le�y ona bo-
wiem na styku psychologii, fizjologii i neurologii, a tak�e wielu nauk pomocniczych, 
pocz�wszy od filozofii przez chemi�, biologi� i fizyk�, na matematyce i informatyce ko�-
cz�c. Nieprzypadkowo wi�c miejscem spotkania naukowców była loza�ska politechnika 
(École Polytechnique Fédérale de Lausanne; EPFL).  


