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molestowanie) czy też w wyniku rozwijanych na szeroką skalę systemowych 
prześladowań narodowych lub politycznych (jak zsyłki na Sybir, holokaust, re-
presje wobec żołnierzy niezłomnych). Tego rodzaju krzywdy stanowią ogromny 
problem osobisty i społeczny.

POCZUCIE KRZYWDY

Na poczucie krzywdy składają się ból fi zyczny i ból psychiczny (inten-
sywne uczucia, na przykład lęk, wstyd, wstręt, żal, złość). Towarzyszy im 
utrata mocy i sprawności (bezradność, bezsilność) oraz poczucie zaburzenia 
porządku osobistego i społecznego.

Bolesne doznania niesprawiedliwie wyrządzonego zła mogą skutkować 
poczuciem krzywdy o różnym nasileniu, w zależności od obiektywnej wiel-
kości straty, jak również od subiektywnych predyspozycji do radzenia sobie 
z traumą. Wielkość krzywdy związana jest z ciężarem gatunkowym czynu: 
inną wagę ma drobna kradzież, a inną – zniszczenie całego mienia. Inna jest 
ranga krzywdy związanej z zabraniem dziesięciu złotych przedszkolakowi, 
a inna w przypadku oszustwa w rocznym rozliczeniu podatkowym dokonane-
go na tę samą kwotę. 

W subiektywnej ocenie krzywdy znaczącą rolę odgrywa bliskość relacji 
z krzywdzicielem. Obelga: „Jesteś beznadziejny”, usłyszana od przypadko-
wego klienta w sklepie mniej boli niż te same słowa wypowiedziane przez 
ojca czy brata. Brak pochwały i uznania ze strony sąsiada nie jest tak przykry 
jak brak uznania ze strony męża czy żony. Ci, których najsilniej kochamy, 
najbardziej nas ranią. 

Bardzo dotkliwa jest też krzywda doznana ze strony środowisk, instytucji 
i systemów stojących na straży bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Niesłuszne 
wyroki sądowe, lekceważenie ze strony instytucji religijnych czy opiekuń-
czych są przyczyną głębokiego poczucia skrzywdzenia.

W sytuacji, gdy krzywdziciel jest nieznany, występuje silna tendencja do 
poszukiwania sprawcy krzywdy i motywu jego działania. W przypadku kata-
strof żywiołowych doświadczane nieszczęście traktowane bywa jako kara za 
osobiste lub społeczne grzechy albo zemsta losu, Boga czy świata. Znalezienie 
sprawcy raniącego czynu przynosi czasem ulgę w doznawanym cierpieniu, 
ale niekiedy je nasila (gdy okaże się, że sprawcą jest ktoś, kogo darzyliśmy 
życzliwością, zaufaniem i wdzięcznością). 

Doznana krzywda staje się zazwyczaj źródłem kryzysu, charakteryzują-
cego się zachwianiem dotychczasowej równowagi, przewagą emocji i uczuć 
dysforycznych. Upośledzeniu ulega zdolność spostrzegania, obiektywizm 
myślenia, trafność decyzji i skuteczność działań, zakwestionowana bywa hie-
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rarchia wartości, zaburzone zostają relacje interpersonalne. Stany te mogą 
stanowić konsekwencję zarówno zadawnionych krzywd (z dzieciństwa), jak 
i aktualnych zranień.

Warto podkreślić, że poczucie krzywdy może zostać spowodowane przez 
krzywdę realną lub urojoną.  W tym drugim przypadku osoba, która czuje się 
skrzywdzona, niesłusznie traktuje siebie jako ofi arę i szuka winnego. Urojona 
krzywda może być objawem, ale i przyczyną poważnych zaburzeń w relacjach 
interpersonalnych. Często służy ona radzeniu sobie z osobistą odpowiedzial-
nością za zło, które stało się udziałem człowieka wskutek jego błędnych lub 
złych decyzji i działań.

SYMPTOMATOLOGIA DOŚWIADCZENIA KRZYWDY

Poczucie krzywdy jest doświadczeniem integralnym, globalnym, dotyka-
jącym wszystkich sfer i obszarów ludzkiego życia. Objawy poczucia krzywdy 
najłatwiej dostrzegane są w sferze życia psychicznego, w percepcji rzeczywi-
stości, w myśleniu, w obszarze uczuć i emocji oraz w decyzjach i działaniach, 
niemniej może ono powodować znaczne zmiany w sferze somatycznej  i psy-
chosomatycznej, a także w sferze duchowej.

W sferze psychicznej doświadczenie krzywdy skutkuje bólem, poczuciem 
niesprawiedliwości, poniżenia i pozbawienia godności, nieufnością i podejrz-
liwością oraz lękiem. W obszarze doznawanych wrażeń pojawia się napięcie 
prowadzące do zmęczenia. Reakcją na krzywdę może być lęk lub złość, rozko-
jarzenie, bezsenność, płacz. Mogą też wystąpić symptomy zaburzeń psychoso-
matycznych: suchość w gardle, pocenie się, zaburzenia pracy serca, ból głowy, 
drżenia, tiki, zaburzenia łaknienia, ucisk w żołądku, duszność, wrażenie gorąca 
lub zimna, poczucie ciężaru rąk i nóg czy też ciężaru na klatce piersiowej. 

Człowiekowi skrzywdzonemu towarzyszą natrętne myśli: „to niesprawie-
dliwe”, „o co chodzi?”, „dlaczego?”, „to koniec”, „beznadzieja”, „dłużej nie 
wytrzymam”, „chyba zwariuję”, „czy ja zawsze muszę mieć pecha?”, „jestem 
do niczego”, „może to moja wina”.

Najsilniejsze reakcje psychiczne na doznaną krzywdę ujawniają się w ob-
szarze emocji i uczuć. Do najczęstszych należą: złość, żal, lęk, smutek, strach, 
wściekłość, rozpacz, zwątpienie, bezsilność, osamotnienie, poczucie izolacji, 
„ból duszy”, bezradność, poczucie winy, wstyd, poczucie zagrożenia, nadzieja, 
zwątpienie, apatia, tęsknota. Emocje te wyzwalają określone dążenia, kreują 
pewne intencje. W konfrontacji z krzywdą człowiek pragnie uciec, schować 
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