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Krótkie definicje
 Termin „trauma zdrady” używany jest do określania urazów niezależnych od reakcji na nie: 
Trauma zdrady występuje, gdy osoby lub instytucje, od których zależy przeżycie danej osoby, 
dokonują na niej pogwałceń burzących jej zaufanie lub poczucie bezpieczeństwa. Jest nią przede 
wszystkim: seksualne, emocjonalne i/lub fizyczne wykorzystanie dziecka dokonywane przez rodzica 
lub innego stałego opiekuna. Im silniejsza więź emocjonalna i zależność ofiary, tym głębsza trauma 
zdrady (Freyd, 2008). 
 Teoria Traumy Zdrady (za Sivers, Schooler, i Freyd, 2002): Teoria pozwalająca przewidzieć 
stopień, w jakim negatywne doświadczenie oznaczające zdradę przez darzoną zaufaniem i 
potrzebną osobę, wpłynie na sposób procesowania i zapamiętywania tych zdarzeń przez ofiarę. 
Zobacz też:

 Freyd, J.J. (2008) Betrayal trauma.  In G. Reyes, J.D. Elhai, & J.D.Ford (Eds) Encyclopedia 
of Psychological Trauma.  (p. 76). New York: John Wiley & Sons.   

 Cooperative Online Dictionary of Trauma

Historia i terminologia
Po raz pierwszy Jennifer J. Freyd wprowadziła określenia „trauma zdrady” oraz  „teoria 

traumy zdrady" w 1991 roku wygłaszając na zaproszenie referat w Langley Porter Psychiatric 
Institute. Traumą zdrady jest: „Wyparcie pamięci traumy, stany zdysocjowania i inne poznawcze 
procesy kontroli, wplecione w sieć następstw wykorzystywania w dzieciństwie w życiu dorosłych 
Ofiar” (broszura informacyjna Drugiej Dorocznej Konferencji Psychodynamicznej i Nauk 
Poznawczych Langley Porter Psychiatric Institute, University of California, San Francisco, 21-22 
sierpnia 1991). 

Cytat z wystąpienia J.J. Freyd: „Uważam, że rdzeniem wykorzystania dziecka przez 
najważniejsze dla niego osoby jest zdrada – zdrada zaufania, która nieodwołalnie rodzi konflikt 
poznawczy między rzeczywistością zewnętrzną ofiary a koniecznością zachowania systemu 
społecznej zależności. Oczywiście każde takie doświadczenie może być równocześnie i traumą 
zdrady, i zagrożeniem życia. Traumą taką jest gwałt. Najprawdopodobniej większość urazów 
dziecięcych stanowią tego typu zdarzenia”.

Po raz pierwszy Teoria Traumy Zdrady została określona następująco: Podobnie jak w 
przypadku wykrycia oszusta, ból psychiczny jaki powstaje wskutek doznania zdrady, jest – wynikłym 
z ewolucji – adaptacyjnym impulsem do zmiany systemu społecznych sojuszy. Generalnie, dalsze 
utrzymywanie interakcji z kimś, kto nas oszukał i zdradził, stoi w sprzeczności z elementarnymi 
celami zachowania życia i przedłużenia gatunku. Jednak jeśli mimo to musimy z osobą, która nas 
zdradziła, zachować relację, gdyż potrzebujemy jej do tego, by przetrwać, wtedy w naszym interesie 
będzie nie reagować na krzywdę w normalny ewolucyjnie sposób. Wtedy, dla zachowania życia, 
musimy zignorować doznaną zdradę i wynikły z niej ból… Jeśli zdradzoną osobą jest dziecko, a 
zdrajcą jego rodzic – a taką sytuację mamy przede wszystkim w każdym przypadku kazirodztwa – to 
dla potrzebującego przetrwać dziecka szczególnie ważne będzie, aby w dalszym ciągu zachowywało 



się w sposób podtrzymujący i inspirujący więź z oprawcą. Jeśli bowiem odrzuciłoby więź z nim – 
podstawowym opiekunem – wystawiłoby się na śmiertelne zagrożenie, zarówno pod względem 
fizycznym, jak i psychicznym. Dlatego trauma wykorzystania seksualnego dziecka przez najbliższą 
osobę, z samej swej natury, wymusza na nim zablokowanie bólu i naturalnych mechanizmów 
ewolucyjnych regulujących przywiązanie i zachowania relacyjne. Nie trzeba nawet postulować 
jakichś szczególnych mechanizmów unikania bólu psychicznego – wystarczy, że działa tu samo 
funkcjonalne znaczenie zachowań społecznych w służbie przetrwania.

Poglądy te były następnie rozwijane w trakcie prezentacji wygłaszanych na początku lat 
1990 i zebrane w artykule z roku 1994. Bardziej ostateczna definicja została przedstawiona w 
książce J. Freyd z 1996 roku. Ostatnie uwspółcześnienia do Teorii Traumy Zdrady zawarte są w 
Freyd, DePrince, and Gleaves(2007) oraz DePrince et al (2012) – w druku.  

Streszczenie Teorii Traumy Zdrady
Teoria traumy zdrady wychodzi z założenia, że w przypadkach gdy oprawcą dziecka jest 

podstawowy opiekun, podlega ono społecznej konieczności pozostania nieświadomym faktów 
wykorzystania (Freyd, 1994, 1996). Teoria ta opiera się na badaniach kontraktów społecznych (np. 
Cosmides, 1989), wyjaśniających dlaczego jednostki ludzkie są doskonale przygotowane do 
wykrywania zdrad i w jaki sposób to czynią. Freyd jednakże dowodzi, że w pewnych okolicznościach 
wyśledzenie zdrady stoi w sprzeczności z interesem przetrwania jednostki, co zachodzi zwłaszcza 
jeśli ofiarą jest dziecko zależne w pełni od swojego oprawczego opiekuna. Wtedy konieczność 
przetrwania – cel nadrzędny – wymusza na nim zablokowanie tej świadomości jak i mechanizmów 
dostrzegania zdrady. W przypadkach wykorzystania seksualnego, dziecko świadome tego, co mu 
robi rodzic i jakie to ma znaczenie, musiałoby zerwać relację z nim (np. wycofać się z więzi 
emocjonalną lub odgrodzić się przestrzennie). Ponieważ jednak zależy od niego w całym swoim 
bycie, odejście lub wycofanie się stawia ten byt pod znakiem zapytania, zwłaszcza jeśli opiekun 
reaguje na sygnały wycofywania się dalszym ograniczaniem opieki dziecka lub nasilaniem 
przemocy. Wtedy, w interesie własnego przeżycia, dziecku lepiej jest pozostać ślepym na zdradę i 
wyizolować ze świadomości pamięć tego wydarzenia/wydarzeń, zachowując zaangażowanie w 
relację z swoim oprawcą. 
Tradycyjne podejście do badań traumy mówi, że rdzeniem pourazowych reakcji jest lęk. J. Freyd 
zaznacza jednak, że pod względem poziomu lęku i poziomu zdrady traumatyczne zdarzenia różnią 
się od siebie zależnie od kontekstu i charakterystyki każdego z nich (patrz schemat 1). Na to, że 
rozróżnienie między lękiem i zdradą ma istotny jeśli chodzi i rodzaj pourazowych skutków, wskazują 
badania. Na przykład, DePrince (2001) wykryła, że zdrada, jaką wzkazywały osoby uznające swoje 
wykorzystanie seksualne w dziecinstwie, była predyktorem ich PTSD oraz objawów dysocjacyjnych. 
Liczne dodatkowe badania (np. http://dynamic.uoregon.edu/~jjf/traumapapers.html) stwierdzają, 
że zdrada jest toksycznym psychologicznie aspektem zjawisk (zob. też: Kelley, Weathers, Mason i 
Pruneau, 2012)

Badania  Zobacz proszę: 
 DePrince, A.P, Brown, L.S., Cheit, R.E., Freyd, J.J., Gold, S.N., Pezdek, K. & Quina, K (2012). 

Motivated forgetting and misremembering: Perspectives from Betrayal Trauma Theory.  In 
Belli, R. F. (Ed.), True and False Recovered Memories: Toward a Reconciliation of the Debate 
(Nebraska Symposium on Motivation 58) (pp 193-243). New York: Springer. 

 Kelley, L.P, Weathers, F.W., Mason, E.A., & Pruneau, G.M. (2012) Association of Life Threat 
and Betrayal With Posttraumatic Stress Disorder Symptom Severity. Journal of Traumatic 
Stress, 25, 408–415. 

 Freyd Lab Articles 



Schemat 1: Dwuwymiarowy model charakterystyki zdarzeń traumatycznych J. 
Freyd  

Niektóre często zadawane pytania
Czy Ofiara musi być świadoma doznanej zdrady, by zakwalifikować jej uraz jako “traumę 

zdrady”? 
 Krótka odpowiedź brzmi: "nie." Przytaczam fragment autorstwa DePrince i Freyd (2002a),
str. 74-75: Rolę zdrady w teorii traumy zdrady traktowano początkowo jako domniemany lecz 
centralny aspekt niektórych sytuacji. Jeśli dziecko jest wykorzystywane sekaualnie lub w inny sposób 
maltretowane przez podstawowego opiekuna bądź osobę, od której zależy jego los, doświadcza 
zdrady z definicji, niezależnie od tego, czy rozpoznaje ją świadomie, czy nie. Przewidywane przez 
teorię traumy zdrady ubytki w pamięci i luki w świadomości, z założenia mają służyć nie 
dopuszczaniu do uprzytomnienia sobie krzywdy, aby nie narażać na szwank nadrzędnego celu 
Ofiary, jakim jest przetrwanie... Chociaż świadome zrozumienie zdrady mogło być powstrzymane w 
czasie, gdy wydarzała się trauma i trwać tak długo, jak długo Ofiara jest zależna od swojego 
oprawcy, to kiedyś w końcu zaczynają do niej docierać gwałtowne uczucia związane ze zdradą. 
 Ważną kwestią dla przyszłych badań jest wyświetlenie roli, jaką odgrywa percepcja 
emocjonalna zdrady zarówno w procesie cierpienia jak i zdrowienia (Brown i Freyd, 2008). 
Czy płeć odgrywa rolę? 
 Wygląda na to, że mężczyźni generalnie doświadczają więcej urazów nie związanych ze 
zdradą, a kobiety -  odwrotnie: więcej urazów polegających na zdradzie. Skutki tej różnicy 
(Goldberg & Freyd, 2006; Freyd & Goldberg, 2004) mogą mieć zasadnicze znaczenie jeśli chodzi o 
wpływ na późniejsze życie Ofiar (DePrince & Freyd, 2002b), gdyż urazy zawierające zdradę odziałują 
w inny sposób, niż urazy, w których jej nie ma (np. Freyd, 1999). Można założyć, że różnica ta 



przełoży się na wcale nie subtelne czynniki socjalizacyjne operujące jako zmienna funkcji płci.1

Czy trauma zdrady wiąże się z syndromem sztokholmskim?
 Syndrom sztokholmski (nazwa pochodzi od pojmania zakładników banku Szwecji przez 
terrorystów w roku 1973)  wydaje się na pierwszy rzut oka być reakcją paradoksalną, jaką 
zaobserwowano u osób pojmanych dla okupu i przetrzymywanych w zagrożeniu życia. W efekcie 
tej traumy powstały u nich trwałe, pozytywne i bardzo silne uczucia do terrorystów.2 Z perspektywy 
teoretycznej rekację taką można rozumieć jako szczególny przypadek traumy zdrady. Zwykle uważa 
się, że do wystąpienia syndromu sztokholmskiego niezbędne są odruchy uprzejmości kata wobec 
Ofiary (lub przynajmniej brak okrucieństwa z jego strony). Jednakże w zestawieniu z większością 
sytuacji oznaczających traumę zdrady, ten niezwykły aspekt przywiązania do opresorów wykazuje 
pewną różnicę. W syndromie sztokholmskim silna więź emocjonalna z oprawcą pojawia się dopiero 
po uprowadzeniu i doznaniu traumy, podczas gdy w traumie zdrady więź taka istnieje już wcześniej, 
w ramach podtrzymującej życie relacji opiekun – dziecko.  
 Z perspektywy traumy zdrady wynika, że najważniejszym czynnikiem tworzącym syndrom 
sztokholmski nie jest sama w sobie uprzejmość ze strony porywaczy, ale opiekuńcze zachowania w 
stosunku do jeńców, które nakładają się na przekonanie tych ostatnich, że ich przeżycie zależy od 
dobroci katów. Aby u ofiary porwania  wyzwoliły się uczuciowe więzy z porywaczem, musi ona 
najpierw odbierać lub odczuwać go jako źródło opieki niezbędnej do zachowania życia. Wtedy 
proces wiktymizacji przebiega tak, jak przy wykorzystaniu seksualnym w niemowlęctwie, gdy 
dziecko jest w sytuacji jeńca bądź zakładnika rodziny. Ma ono bardzo zasadniczy powód do 
ratowania więzi z opiekunami, a więc do inicjowania zachowań, które ją podtrzymują. W sytuacji 
podlegania nadużyciom pewien stopień spaczenia obrazu rzeczywistości – jak np. postrzeganie 
oprawcy jako dobrodzieja lub dopatrywanie się w nim pozytywnych cech – okazuje się na dany 
moment dobrodziejstwem – adaptacyjną reakcją ofiary warunkującą jej przetrwanie. Te 
przewidywania teoretyczne potrzebują dalszych empirycznych potwierdzeń w testach. 
 Tezę, że elementy zależności plus konieczność przetrwania są podłożem syndromu 
sztokholmskiego, wspiera (w anegdotyczny sposób) internetowy artykuł FBI na ten temat:  „W 
przypadkach występowania syndromu sztokholmskiego, jeniec jest w sytuacji, gdy porywacze 
odzierają go niemal do zera z wszelkich atrybutów niezlażności i przejmują pełną kontrolę nad jego 
życiem oraz zaspokajaniem podstawowych potrzeb, od jakich to przeżycie zależy. Część 
traumatologów jest zdania, że jeniec ulega regresji do wczesnego okresu życia – zapewne nawet 
niemowlęctwa – ponieważ musi płaczem błagać o jedzenie, musi milczeć i nie skarżyć się, oraz musi 
wyczekiwać odruchów dobroci u porywaczy, by ocalić nadzieję. Z drugiej strony, oprawcy jawią się 
mu jako postać matki chroniącej dziecko od zagrożeń zewnętrznego świata, łącznie z jego 
śmiercionośną bronią. Będąc jeńcem, zaczyna więc walkę o swoje przetrwanie metodą zdanie się 
na swojego ciemieżyciela i identyfikowania się z nim (Fabrique, Romano, Vecchi, & Van Hasselt, 
2007). 
  Trzeba też odnotować taką różnicę, że syndrom sztokholmski występuje rzadko, podczas gdy 
trauma zdrady – niestety – bardzo często. Nie mniej, syndrom ten, jako wyraz skrajnego zaburzenia 
granic, stanowi użyteczny materiał dla badań z obszaru teorii traumy zdrady, podczas gdy sama 
teoria traumy zdrady daje użyteczny wgląd w mechanizmy zachowań Ofiar kazirodztwa, jeńców lub 
zakładników, które na pozór mogą wyglądać paradoksalnie i absurdalnie. 
Czym jest ślepota na zdradę? Czym jest zdrada instytucyjna?
 Ślepota na zdradę to nieświadomość, niedostrzeganie i zapominanie przez ludzi 

1 Szczegóły znajdziesz tu: http://csws.uoregon.edu/wp-content/docs/publications/ResearchMatters/2009_fallRM.pdf

2 Zob. np. atrykuł Shirley Jülich na Stronach Ocalenia 



doświadczonej zdrady (Freyd, 1996, 1999). Ślepota ta może rozciągać się też na takie uczynki, które 
w powszechnym odbiorze nie są uważane za traumę, jak cudzołóstwo, nierówność społeczna, 
oszustwo pracodawcy, etc. Zarówno ofiary, jak oprawcy i świadkowie mogą być ślepi na zdradę, 
jeśli to pozwala im zachować niezbędny związek lub przynależność społeczną czy instytucyjną.3
Temat ten rozwijamy w naszej ostatniej książce: „Ślepi na zdradę” (Blind to Betrayal) Freyd, J.J. i 
Birrell, P.J. (w druku).  
Czy nakaz milczenia wpływa na niedostrzeganie zdrady?
 Dodatkowo, obok bezpośredniego celu jakim jest zachowanie niezbywalnej relacji z 
oprawcą przez ofiarę, może ona podlegać innym czynnikom, które zmuszają ją do nie-widzenia 
zdrady. Takim czynnikiem jest żądanie zachowania tajemnicy wysuwane przez oprawcę i/lub inne 
osoby – rodzinę, otoczenie, społeczeństwo. Taki nakaz milczenia (Veldhuis & Freyd, 1999 cytowany 
w „What is DARVO?” - Czym jest ZAZON) może skutkować kompletnym fiaskiem choćby tylko prób  
omawiania takiego doświadczenia. Nie rozmawianie o jakimś przeżyciu nadaje mu inną strukturę 
wewnetrzną niż mają te doświadczenia,4 o których możemy rozmawiać.5

Niektóre lokalne strony związane z TTR 
 Betrayal Trauma: Books, Articles, Presentations
 Measure: The Brief Betrayal Trauma Survey (BBTS) 
 What is DARVO?
 What is shareability?
 What about Recovered Memories? 

Jeśli potrzebujesz wsparcia dla siebie lub ukochanej osoby 
Osobiście, nie jestem psychoterapeutką, więc zalecam znalezienie takiej osoby znającej się na pracy 
z traumą. Nie mogę też odpowiadać na większość maili, jakie do mnie przychodzą, więc pisanie do 
mnie raczej nic nie da. Pzrykro mi. Zalecam jednak odwiedzenie stron internetowych Davida 
Baldwina: Trauma Information Pages i wejście do działu „Supportive Information”. Są też inne 
bardzo pomocne źródła, zawierające więcej linków do źródeł pomocy w sprawach kazirodztwa i 
innych rodzajów traumy, jak: Stop It Now, the Sidran Institute oraz The Leadership Council on 
Child Abuse & Interpersonal Violence. 

3  Zob. też na stronach Jennifer Freyd: “Betrayal Blindness and Institutional Betrayal" oraz esej Eileen 
Zurbriggen: Betrayal Trauma in the 2004 Election .
4 Zob.: http://dynamic.uoregon.edu/~jjf/defineshareability.html

5 Jeśli dzielimy się swoimi przeżyciami z innymi ludźmi, zyskują one zewnętrzne potwierdzenie, a przez to 
“oficjalny”, realny byt. Tymczasem fakty objęte zakazem ujawnienia czy rozmawiania o nich, przestają należeć do 
obszaru tzw. rzeczywistości społecznie uzgodnionej, tracą więc status widzialności, a zatem – w pewym sensie – 
istnienia (przyp. tłum.).



Trauma zdrady – krótki wywiad (BBTS)
opracowany przez L. R. Goldberg i J. J. Freyd (2006)
BBTS tak jak jest obecnie stosowany przez Goldberg i Freyd (2006) 

Każde z poniższych pytań ma dwa zakresy odpowiedzi: jeden obejmujący okres do 18 roku życia 
(numery od 1 do 12) i drugi obejmujący okres od 18 roku życia do dziś (pytania od 13 do 24). W 
każdym masz do wyboru trzy odpowiedzi: nigdy; jeden lub dwa razy (C) więcej niż dwa razy.  

1 / 13.  Przeżyłem kataklizm (poważne trzęsienie ziemi, pożar, powódź, huragan) w wyniku 
czego straciłem większość dobytku lub ważną, bliską osobę, odniosłem poważne rany – ja 
bądź ważna, bliska osoba – lub śmiertelnie bałem się o swoje życie 
2 / 14.  Przeżyłem poważny wypadek drogowy, wodny, powietrzny lub przemysłowy o 
konsekwencjach takich jak wyżej 
3 / 15 Byłem świadkiem, jak ktoś szczególnie mi bliski (rodzic, brat/siostra, stały opiekun lub 
współmałżonek, ale też mógł być to najbliższy przyjaciel lub towarzysz walki) popełnił 
samobójstwo, został zabity lub poważnie ranny (ślady na ciele, rozcięcia, oparzenia, krew, 
złamane kości) 
4 /16 Byłem świadkiem, jak ktoś niezbyt mi bliski popełnił samobójstwo, lub został zabity 
bądź poważnie poraniony (ślady jak wyżej) 
5 / 17 Byłem świadkiem, jak ktoś bardzo mi bliski rozmyślnie zaatakował innego członka 
rodziny zostawiając ślady na ciele, rozcięcia, oparzenia, krew, złamane kości lub wybite zęby 
6 / 18  Byłem rozmyślnie zaatakowany z poważnym skutkiem (jak wyżej) przez kogoś 
szczególnie mi bliskiego. 
7 / 19 Byłem rozmyślnie zaatakowany z poważnym skutkiem (jak wyżej) przez kogoś niezbyt 
mi bliskiego. 
8 / 20  Byłem nakłoniony lub zmuszony przez osobę szczególnie mi bliską do kontaktu 
seksualnego oznaczającego dotyk lub penetrację (przez rodzica, stałego opiekuna lub 
partnera/kochanka) 
9 / 21  Byłem nakłoniony lub zmuszony do powyższej formy kontaktu seksualnego przez 
osobę niezbyt mi bliską 
10 / 22  Byłem, przez długi okres, źle traktowany emocjonalnie lub psychologicznie przez 
osobę szczególnie mi bliską (jak rodzic lub partner/kochanek).  
11 / 23  Doświadczyłem śmierci jednego z moich dzieci  
12 / 24  Doświadczyłem silnie traumatycznego zdarzenia nie ujętego w żadnym z innych pytań

Liczenie BBTS
BBTS można liczyć na dwa sposoby. W pierwszym dzielimy badaną grupę na różne 

kategorie (np. osoby o wysokim wyniku doświadczeń zdrady vs osoby bez takiego wyniku). Drugi 
sposób to utworzenie pod-skal takich jak: “wysoki wynik zdrady” i “niski wynik zdrady”; pod-skal 
tych można następnie używać do przewidywania innych zmiennych, jak poziom dysocjacji czy 
lęku.  



Niektóre przykłady tych różnych podejść (pełny tekst artykułów) jest zamieszczony na: 
http://dynamic.uoregon.edu/~jjf/traumapapers.html)
Tworzenie kategorii wśród uczestników:
Cromer, L.D. & Freyd, J.J. (2007). What influences believing abuse reports? The roles of depicted 
memory persistence, participant gender, trauma history, and sexism. Psychology of Women's 
Quarterly, 3, 13-22.  
Becker-Blease, K.A. & Freyd, J.J. (2008). A Preliminary Study of ADHD Symptoms and 
Correlates: Do Abused Children Differ from Non-Abused Children? Journal of Aggression, 
Maltreatment, & Trauma, 17(1), 133-140. 
Gobin, R.L. & Freyd, J.J. (2009). Betrayal and revictimization: Preliminary findings.  
Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy,1, 242-257.
Tworzenie pod-skal:
Freyd, J.J., Klest, B., & Allard, C.B. (2005). Betrayal trauma: Relationship to physical health, 
psychological distress, and a written disclosure intervention. Journal of Trauma & Dissociation,
6(3), 83-104. 
Kaehler, L.A. & Freyd, J.J. (2009). Borderline personality characteristics: A betrayal trauma 
approach.  Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 1, 261-268. 
Hulette, A.C., Kaehler, L.A., & Freyd, J.J. (2011).  Intergenerational Associations between Trauma 
and Dissociation.  Journal of Family Violence, 26, 217-225. 

Zaleca się kategoryzację itemów BBTS w jednej z dwóch wersji: A) – trójskalowej (wysoki, 
średni i niski poziom zdrady) oraz B) – dwuskalowej (wysoki/większy poziom zdrady vs 
niski/mniejszy poziom zdrady) 

A) Wersja trójskalowa: Zdrada o wysokim, średnim i niskim poziomie
I.    Wysoki poziom zdrady:

 Byłem rozmyślnie zaatakowany z poważnym skutkiem (j.w.) przez kogoś szczególnie mi 
bliskiego (item 6)  

 Byłem nakłoniony lub zmuszony przez osobę szczególnie mi bliską do kontaktu 
seksualnego oznaczającego dotyk lub penetrację (przez rodzica, stałego opiekuna lub 
partnera/kochanka) (item 8)  

 Byłem, przez długi okres, źle traktowany emocjonalnie lub psychologicznie przez osobę 
szczególnie mi bliską (jak rodzic lub partner/kochanek) (item 10) 

II.   Średni poziom zdrady:
 Byłem świadkiem, jak ktoś szczególnie mi bliski (rodzic, brat/siostra, stały opiekun lub 

współmałżonek, ale też mógł być to najbliższy przyjaciel lub towarzysz walki) popełnił 
samobójstwo, został zabity lub poważnie ranny (ślady na ciele, rozcięcia, oparzenia, krew, 
złamane kości) (item 3)  

 Byłem świadkiem, jak ktoś bardzo mi bliski rozmyślnie zaatakował innego członka rodziny 
zostawiając ślady na ciele, rozcięcia, oparzenia, krew, złamane kości lub wybite zęby (item 
5)  

 Byłem rozmyślnie zaatakowany z poważnym skutkiem (jak wyżej) przez kogoś niezbyt mi 
bliskiego (item 7)  

 Byłem nakłoniony lub zmuszony do powyższej formy kontaktu seksualnego przez osobę 
niezbyt mi bliską (item 9)  

 Doświadczyłem śmierci jednego z moich dzieci (item 11)  



 Doświadczyłem silnie traumatycznego zdarzenia nie ujętego w żadnym z innych pytań (item 
12) 

III. Niski poziom zdrady
 Przeżyłem kataklizm (poważne trzęsienie ziemi, pożar, powódź, huragan) w wyniku czego 

straciłem większość dobytku lub ważną, bliską osobę, odniosłem poważne rany – ja bądź 
ważna, bliska osoba – lub śmiertelnie bałem się o swoje życie (item 1) 

 Przeżyłem poważny wypadek drogowy, wodny, powietrzny lub przemysłowy o 
konsekwencjach takich jak wyżej (item 2) 

 Byłem świadkiem, jak ktoś niezbyt mi bliski popełnił samobójstwo, lub został zabity bądź 
poważnie poraniony (ślady jak wyżej) (item 4)

B) Wersja dwuskalowa: wysoki/większy poziom zdrady vs niski/mniejszy poziom zdrady
I.    Wysoki/większy poziom zdrady:

 Byłem świadkiem, jak ktoś szczególnie mi bliski (rodzic, brat/siostra, stały opiekun lub 
współmałżonek, ale też mógł być to najbliższy przyjaciel lub towarzysz walki) popełnił 
samobójstwo, został zabity lub poważnie ranny (ślady na ciele, rozcięcia, oparzenia, krew, 
złamane kości) (item 3) 

 Byłem świadkiem, jak ktoś bardzo mi bliski rozmyślnie zaatakował innego członka rodziny 
zostawiając ślady na ciele, rozcięcia, oparzenia, krew, złamane kości lub wybite zęby (item 
5 

 Byłem rozmyślnie zaatakowany z poważnym skutkiem (jak wyżej) przez kogoś niezbyt mi 
bliskiego (item 7)  

 Byłem nakłoniony lub zmuszony przez osobę szczególnie mi bliską do kontaktu 
seksualnego oznaczającego dotyk lub penetrację (przez rodzica, stałego opiekuna lub 
partnera/kochanka) (item 8) 

 Byłem, przez długi okres, źle traktowany emocjonalnie lub psychologicznie przez osobę 
szczególnie mi bliską (jak rodzic lub partner/kochanek) (item 10)

II.  Niski/mniejszy poziom zdrady:
 Przeżyłem kataklizm (poważne trzęsienie ziemi, pożar, powódź, huragan) w wyniku czego 

straciłem większość dobytku lub ważną, bliską osobę, odniosłem poważne rany – ja bądź 
ważna, bliska osoba – lub śmiertelnie bałem się o swoje życie (item 1)  

 Przeżyłem kataklizm (poważne trzęsienie ziemi, pożar, powódź, huragan) w wyniku czego 
straciłem większość dobytku lub ważną, bliską osobę, odniosłem poważne rany – ja bądź 
ważna, bliska osoba – lub śmiertelnie bałem się o swoje życie (item 1) 

 Przeżyłem poważny wypadek drogowy, wodny, powietrzny lub przemysłowy o 
konsekwencjach takich jak wyżej (item 2)

 Byłem świadkiem, jak ktoś niezbyt mi bliski rozmyślnie zaatakował innego członka rodziny 
(ślady na ciele, rozcięcia, oparzenia, krew, złamane kości, wybite zęby)* (item 6 z BBTS-
14)

 Byłem rozmyślnie zaatakowany z poważnym skutkiem (jak wyżej) przez kogoś niezbyt mi 
bliskiego (item 7)  

 Byłem nakłoniony lub zmuszony do powyższej formy kontaktu seksualnego przez osobę 
niezbyt mi bliską (item 9) 

 Byłem źle traktowany emocjonalnie lub psychologicznie przez długi okres przez osobę 
niezbyt mi bliską* (item 12 z BBTS-14)



*Itemy z BBTS-14, patrz niżej 



BBTS-14: wersja rozszerzona
Pierwsza wersja BBTS z roku 2000 miała 12 itemów (test opisany w Goldberg & Freyd (2006)). W 
re-teście na tej samej populacji przeprowadzonym 3 lata później autorki zastosowały narzędzie 
rozszerzone (opis również w Goldberg & Freyd (2006)). Wersja rozszerzona ma 14 itemów zamiast 
12 plus dodatki. Poniżej znajdują się oryginalne pytania BBTS drukowane czarną czcionką i nowy 
materiał wersji rozszerzonej BBTS, drukowany CZERWONĄ czcionką. Zwróć uwagą, że zmieniła 
się numeracja itemów (pierwotne są wydrukowane na czarno, nowe numery na CZERWONO)
Każde z poniższych pytań ma dwa zakresy odpowiedzi: jeden obejmujący okres do 18 roku życia 
(numery od 1 do 12) i drugi obejmujący okres od 18 roku życia do dziś (pytania od 13 do 24). W 
każdym masz do wyboru trzy odpowiedzi: (A) nigdy; (B) raz lub dwa (C) więcej niż dwa. 
1.  Przeżyłem kataklizm (poważne trzęsienie ziemi, pożar, powódź, huragan) w wyniku 
czego straciłem większość dobytku lub ważną, bliską osobę, odniosłem poważne rany – ja 
bądź ważna, bliska osoba – lub śmiertelnie bałem się o swoje życie 
2.  Przeżyłem poważny wypadek drogowy, wodny, powietrzny lub przemysłowy o 
konsekwencjach takich jak wyżej 
3.  Byłem świadkiem, jak ktoś szczególnie mi bliski (rodzic, brat/siostra, stały opiekun lub 
współmałżonek, ale też mógł być to najbliższy przyjaciel lub towarzysz walki) popełnił 
samobójstwo, został zabity lub poważnie ranny (ślady na ciele, rozcięcia, oparzenia, krew, 
złamane kości) 
4.  Byłem świadkiem, jak ktoś niezbyt mi bliski popełnił samobójstwo, lub został zabity 
bądź poważnie poraniony (ślady jak wyżej) 
5.  Byłem świadkiem, jak ktoś bardzo mi bliski rozmyślnie zaatakował innego członka 
rodziny zostawiając ślady na ciele, rozcięcia, oparzenia, krew, złamane kości lub wybite zęby
6.  Byłem świadkiem, jak ktoś niezbyt mi bliski rozmyślnie zaatakował innego członka 
rodziny (ślady na ciele, rozcięcia, oparzenia, krew, złamane kości, wybite zęby)
(dawne 6) 7 Byłem rozmyślnie zaatakowany z poważnym skutkiem (jak wyżej) przez kogoś 
szczególnie mi bliskiego. 
(dawne 7) 8 Byłem rozmyślnie zaatakowany z poważnym skutkiem (jak wyżej) przez kogoś 
niezbyt mi bliskiego. 
(dawne 8) 9  Byłem nakłoniony lub zmuszony przez osobę szczególnie mi bliską do kontaktu 
seksualnego oznaczającego dotyk lub penetrację (przez rodzica, stałego opiekuna lub 
partnera/kochanka) 
(dawne 9) 10  Byłem nakłoniony lub zmuszony do powyższej formy kontaktu seksualnego 
przez osobę niezbyt mi bliską 
(daw. 10) 11  Byłem, przez długi okres, źle traktowany emocjonalnie lub psychologicznie 
przez osobę szczególnie mi bliską (jak rodzic lub partner/kochanek). 
12.  Byłem źle traktowany emocjonalnie lub psychologicznie przez długi okres przez osobę 
niezbyt mi bliską
(daw. 11) 13  Doświadczyłem śmierci jednego z moich dzieci  
(daw. 12) 14  Doświadczyłem silnie traumatycznego zdarzenia nie ujętego w żadnym z innych 
pytań
12 (ciąg dalszy). Opisz to zdarzenie, podając rodzaj więzi z osobą, która to zrobiła, jej płeć, 
charakter urazu i to, jak często występował: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
W przypadku gdy dotyczy cię któryś z punktów od 7 do 12 wypełnij tabelkę 
Osoba, która ci to zrobiła, była: 

item Płeć tej 
osoby   Relacja tej osoby z tobą 

  Męż.e Kob.e

Rodzic 
lub stały 
opiekun 

Inny 
czło-nek 
rodziny

Mąż żona 
lub 

ukocha-
na osoba

Niania –
babysitter 

Nauczyciel, 
lekarz, trener, 
duchowny, lub 
ktoś w innej 

roli zawodowej

Przyjaciel 
lub 

znajomy 
Osoba 
obca 

7     
8     
9     
10     
11     
12     

(dawne 12) 14. (kontynuacja) Dla poważnego zdarzenia urazowego nie ujętego w punktach 1 to 13: 
Opisz proszę to zdarzenie, podając jego charakter, częstotliwość i okres występowania. Podaj też 
rodzaj twojej relacji/więzi ze sprawcą oraz jego płeć, 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

Historia:  
 Lewis Goldberg i Jennifer Freyd stworzyli BBTS w 1999 roku. Wcześniej, przed 
powstaniem BBTS, Jennifer Freyd i Anne DePrince opracowały the Betrayal Trauma Inventory 
(BTI).  
 BBTS jest testem znacznie krótszym niż BTI, lecz wciąż miarodajnym pod w zględem 
mierzenia poziomu traumy zdrady. Zimą i latem 2000 roku BBTS-12 zastosowano po raz pierwszy 
na próbie Goldberg i Freyd. BBTS-14 zastosowano na tej samej grupie w 2003 roku. Wyniki tych 
dwóch pierwszych badań opublikowano w 2006 roku (Goldberg i Freyd, 2006). Narzędzia te były 
też używane do wielu innych projektów badawczych tak przez Jennifer Freyd i jej studentów jak i 
innych specjalistów. We wczesnych sprawozdaniach narzędzie to określano także mianem „Freyd-
Goldberg” oraz kilkoma innymi nazwami.  

 Goldberg, LR. & Freyd, J.J. (2006). Self-reports of potentially traumatic experiences in an 
adult community sample: Gender differences and test-retest stabilities of the items in a Brief 
Betrayal-Trauma Survey. Journal of Trauma & Dissociation, 7(3), 39-63.  

 Freyd, J.J. & Goldberg, L.R. (2004) Gender difference in exposure to betrayal trauma. 
Presentation at the 20th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress 



Studies, New Orleans, LA, November 14-18, 2004. 

Inne opublikowane badania oparte na danych BBTS (Uwaga: lista ta jest stara i wymaga 
uaktualnień).  

 Antonopoulou, C., &  Skoufalos, N. (2006)  Symptoms of post-traumatic stress disorder in 
victims of trafficking. Annals of General Psychiatry, 2006, 5(Suppl 1). 

 Barlow, M. R., & Cromer, L. D. (2006). Trauma-relevant characteristics in a university 
human subjects pool population: Gender, major, betrayal, and latency of participation. 
Journal of Trauma & Dissociation, 7(2), 59-76.  

 Becker-Blease, K.A. & Freyd, J.J., & Pears, K.C. (2004). Preschoolers' memory for 
threatening information depends on trauma history and attentional context: Implications for 
the development of dissociation. Journal of Trauma & Dissociation, 5, 113-131.  

 Becker-Blease, K.A. & Freyd, J.J. (2008). A Preliminary Study of ADHD Symptoms and 
Correlates: Do Abused Children Differ from Non-Abused Children? Journal of Aggression, 
Maltreatment, & Trauma, 17(1), 133-140. 

 Cromer, L.D. & Freyd, J.J. (2007). What influences believing abuse reports? The roles of 
depicted memory persistence, participant gender, trauma history, and sexism. Psychology of 
Women's Quarterly, 3, 13-22.  

 Cromer, L.D., Freyd, J.J., Binder, A., DePrince, A.P., & Becker-Blease, K.A (2006). What's 
the risk in asking? Participant reaction to trauma history questions compared with other 
personal questions. Ethics & Behavior, 16, 347-362.  

 DePrince, A.P. (2005) Social cognition and revictimization risk. Journal of Trauma and 
Dissociation, 6, 125-141. 

 DePrince, A.P. & Freyd, J.J. (2004). Forgetting trauma stimuli. Psychological Science, 15, 
488-492.  

 DePrince, A.P. & Freyd, J.J. (2004) Costs and benefits of being asked about trauma history. 
Journal of Trauma Practice, 4(3), 23-35.  

 Freyd, J.J., Klest, B., & Allard, C.B. (2005) Betrayal trauma: Relationship to physical 
health, psychological distress, and a written disclosure intervention. Journal of Trauma & 
Dissociation, 6(3), 83-104.  

 Klest, B. K. & Freyd, J.J. (2007). Global Ratings of Essays About Trauma: Development of 
the GREAT Code, and Correlations with Physical and Mental Health Outcomes. Journal of 
Psychological Trauma, 6(1), 1-20.  

 Goldsmith, R. & Freyd, J.J. (2005) Awareness for emotional abuse. Journal of Emotional 
Abuse, 5(1), 95-123.  

 Stewart, L.P. & White, P.M. (2007) Sensory filtering phenomenology in PTSD. Depression 
and Anxiety, 25(1), 38-45. 

Dissertations with BBTS Data (Needs updating) 
 Allard, C.B. (2007). The Role of Betrayal and Culture on Trauma Sequelae in a Japanese 

Sample. Doctoral dissertation. University of Oregon: Eugene, OR. 
 Barlow, M.R.. (2005). Memory and Fragmentation in Dissociative Identity Disorder. 

Doctoral dissertation. University of Oregon: Eugene, OR. 
 Becker, K.A. (2002). Attention and Traumatic Stress in Children. Doctoral dissertation. 

University of Oregon: Eugene, OR. 
 Cromer, L.D. (2006). Factors that Influence the Believing of Child Sexual Abuse 

Disclosures. Doctoral dissertation. University of Oregon: Eugene, OR. 



 DePrince, A. P. (2001). Trauma and posttraumatic responses: An examination of fear and 
betrayal. Doctoral dissertation, University of Oregon: Eugene, OR.  

 Goldsmith, R. (2004). Physical and Emotional Healh Effects of Betrayal Trauma: A 
Longitudinal Study of Young Adults . Doctoral dissertation. University of Oregon: Eugene, 
OR. 

 Penza, KM (2002) Cortisol recovery from stress: The roles of childhood abuse, recent 
adversity, and affect among depressed and never-depressed women. Doctoral Dissertation, 
University of Oregon: Eugene, OR.  



Some Other Completed Studies with BBTS Data (Needs updating): 
 Allard, C. A., Freyd, J. J., & Goldberg, L. R. (2005). Are All Traumatic Events Equal? 

Further Research Using the BBTS. Poster presented at the 
21st Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, Toronto ON, 
Canada, November 2-5, 2005. 

 Allard, C.B., Freyd, J.J., & Momiyama, T. (2004) Exploring the Potential of Pennebaker's 
Writing Paradigm on Betrayal Trauma Sequelae. Poster presented at the Annual Meeting of 
the American Psychological Association, Honolulu, 28 July - 1 August, 2004. 

 Barlow, M.R., & Freyd, J.J. (2001) Implicit, explicit, and procedural memory in high and 
low dissociators. Poster presented at the Psychonomics Society 42nd Annual Meeting, 
Orlando, Florida, November 15-18, 2001. 

 Binder, A., Cromer, L.D., & Freyd, J.J. (2004) What's the harm in asking? Participant 
reaction to trauma history questions compared with other personal questions. Poster 
presented at the 20th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress 
Studies, New Orleans, LA, November 14-18, 2004. 

 Cromer, L.D., & Freyd, J.J. (2004. Believability Bias in Judging Memories for Abuse. 
Poster presented at tthe 20th Annual Meeting of the International Society for Traumatic 
Stress Studies, New Orleans, LA, November 14-18, 2004.  

 Graver, C.J. (2003). Gender differences in stress and coping responses following an MVA. 
Presented at the annual meeting of the Western Psychological Association, Vancouver, BC, 
May 2003. 

 Gray, M., Cromer, L, Freyd, J.J. (2005) Betrayal trauma, acculturation & historical grief in 
Native Americans. Poster presented at the 21st 
Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, Toronto, Ontario, 
Canada, November 2-5, 2005. 

 Kanazawa, A., White, P., Stewart, L., Smid, D. Kessner, & M. Hancock, K. (2004) Gender, 
Betrayal Trauma Exposure, and Sensory Filtering Impairments. Poster presented at the 20th 
Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, New Orleans, LA, 
November 14-18, 2004. 

 Kieras, J. & Freyd, J.J.(2003) Dissociating, Attending, and Remembering. Poster presented 
at the 44th Annual Meeting of the Psychonomic Society, Vancouver, Canada, November 6-9, 
2003. 

 Klest, B. & Freyd, J.J. (2005) Dissociation and Memory for Neutral and traumatic Stories. 
Poster presented at the 21st Annual Meeting of the 
International Society for Traumatic Stress Studies, Toronto, Ontario, Canada, November 2-5, 
2005. 

 Zurbriggen, E. L., Quina, K., & Freyd, J. J. (2001). Sexual assertiveness, condom use, and 
attitudes towards women: Gender differences and similarities. Paper presented at the annual 
meeting of the American Psychological Association, San Francisco, CA. About 420 
undergrads completed the BBTS, August 2001. 



Powołując się na BBTS, proszę wyślij spis cytatów do Jennifer Freyd na adres: 


