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Przedmowa
John N. Briere
Poprzednia ksi ka Anny C. Salter, Treating Child Sex Offenders and Victims: A Practical
Guide* , postawiøa autork w rz dzie najwybitniejszych my licieli w dziedzinie leczenia
seksualnych napastników. Popularno tej ksi ki (wøa nie drukowane jest ju jej dwunaste
wydanie) wynika z braku i potrzeby, któr dostrzegøa dr Salter - braku i potrzeby praktycznych
informacji, opartych jednak na rzetelnych badaniach, a dotycz cych leczenia ludzi dokonuj cych
seksualnych nadu y .
Ci z nas, kolegów po fachu w tej dziedzinie, którzy dobrze znaj autork , zastanawiali si
nieraz: „Co to b dzie, je li osoba o tak wielkiej jasno ci umysøu i otwarto ci ogarniaj cej
kompleksowo zjawiska seksualnego napastowania i napastników, napisze co o dorosøych
ofiarach i ich leczeniu?” Z jednej strony taki bieg rzeczy wydawaø si logiczny, poniewa Anna od
lat pracuje z ofiarami i ma w tej dziedzinie wyj tkowe praktyczne do wiadczenie. Z drugiej jednak
strony nie bardzo tego chcieli my, gdy byøa nam potrzebna tu, gdzie do tej pory - przy odkrywaniu
i syntezie wiedzy na temat leczenia napastników, którzy dzi s przecie spoøecznie najbardziej
pal cym problemem. Sam przy wielu okazjach prosiøem Ann , by kontynuowaøa t lini - by nadal
dzieliøa si swoj rozlegø wiedz i talentem z szerokim gronem terapeutów klinicznych, którzy,
mimo e stykaj si na co dzie z oprawcami seksualnymi, uchylaj si od ich leczenia lub lecz
„po øebkach”.
Na szcz cie Anna zignorowaøa moje - i zapewne nie tylko moje - nalegania. Napisaøa kolejn
ksi k , lecz nie o napastnikach per se. Zamiast tego jej gø bokie rozumienie zarówno ofiar jak i
oprawców obdarowaøo nas fascynuj cym opracowaniem na temat leczenia dorosøych osób
wykorzystanych seksualnie w dzieci stwie.
Najnowsza praca Anny C. Salter trafia nam do r k w bardzo szczególnym czasie. Ostatnio
nasze spoøasze stwo szczególnie jest zaabsorbowane spekulacjami nad faøszywymi oskar eniami i
faøszywymi wspomnieniami nadu y , które, cho zaøuguj na uwag , nie wnosz niczego do
rozwi zania problemu seksualnego wykorzystania dzieci i jego tragicznych skutków. Stawiane s
subtelne z pozoru lecz podkopuj ce pytania: „A je li wi kszo doniesie o dzieci cej seksualnej
wiktymizacji to zwyczajna histeria lub efekt le przeprowadzanych terapii? Czy osoby dorosøe,
które twierdz , e zostaøy wykorzystane w dzieci stwie, s wystarczaj co wiarogodne, skoro maj
najcz ciej tyle psychologicznych zaburze i skoro przechodz ró ne formy leczenia? Je li to
prawda, e dzieci øatwo myl fantazje z rzeczywisto ci , to jak mo emy mie pewno , e to, o
czym mówi dzieje si naprawd ? Je li rzeczywi cie, jak donosz media, faøszywe wspomnienia
wyst puj wsz dzie, to ile wspomnie seksualnego wykorzystania jest prawd ?
Pytania te rodz si cz ciowo z faktu, e gøównym ródøem informowania opinii publicznej o
seksulanych nadu yciach s dorosøe lub nieletnie ofiary, które ich do wiadczyøy i prze yøy. Takie
jednak bezpo rednie ródøo informacji jest øatwym celem ataków ze strony tych, którzy albo sami
chc wymiga si zarzutów czy podejrzenia o molestowanie, albo którzy sami z siebie dyskredytuj
prawdopodobie stwo tych faktów. Poniewa w wielu przypadkach poza seksualnym
wykorzystaniem, które zwykle trudno udokumentowa , nie ma innych ladów zøego traktowania
dziecka przez oprawc , ostateczny wyrok s dowy opiera si na tym, kto jest bardziej wiarogodny pozwany dorosøy, który nie zdradza oczywistych zaburze psychologicznych, czy ofiara, która dla
prawa jest albo zbyt møoda, albo pogr ona w psychicznym zam cie i dysfunkcjach, które s
skutkiem.
Poza doniesieniami osób, które w dzieci stwie prze yøy seksualne nadu ycia, istnieje jednak
inne bezpo rednie ródøo informacji, wiadcz ce o tym czy i jak cz ste s to fakty oraz czy i w
jakim stopniu s dla ofiar szkodliwe. Posiadamy dzi opasøe tomy wypowiedzi seksualnych
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oprawców, którzy przyznaj si do swoich czynów i ze szczegóøami je opisuj . Moje do wiadczenie
mówi, e ka dy, kto wysøucha wyzna pedofilów, tak zostaje nimi wstrz ni ty, e ju nie mo e
dalej zaprzecza . Twarz w twarz z nieustaj cym ródøem bólu zøo onego w ofierze bez
porównania trudniej jest udawa , e nadu ycia seksualne na dzieciach nie s olbrzymim,
przera aj cym zøem, a tym bardziej broni go. To drugie ródøo informacji - relacje oprawców bezpo rednio zasila niniejsz ksi k .
Nie przestaj c walczy z systemem, który stara si zaprzecza rozmiarom i powadze tego
zjawiska jako problemu spoøecznego, jednosze nie nadal posuwamy si naprzód na polu
klinicznym. Ksi ki na temat leczenia dorosøych, którzy byli wykorzystywani w dzieci stwie, s
coraz bardziej przydatne w praktyce i bogatsze w do wiadczenie. Ro nie i rozpowszechnia si
wiadomo , e terapia dzieci cej traumy seksualnych nadu y nie jest jak wst pn , zewn trzn
dziaøalno ci , lecz czym , co wymaga odr bnego specjalistycznego szkolenia, do wiadczonych
superwizorów, oraz wielkiego, zarówno intelektulanego jak i empatycznego, wysiøku i wsparcia. W
tym sensie napór i nagøa nianie tematu seksualnych nadu y oddaje nam, terapeutom klinicznym,
mimowoln przysøug : Stawia przed nami wyzwania na licznych polach, zmusza nas do
przygl dania si wøasnym postawom i moralno ci, kwestionuje i ka e nam ulepsza techniki,
monitorowa prac kolegów, oraz burzy ka de nasze samozadowolenie, w które chcieliby my
popa . Reakcje spoøeczne na nas i nasze programy terapeutyczne skupione na seksualnych
nadu yciach, wystawiaj c nas na surow ocen , zmuszaj c aby my w tym, co i jak robimy, stawali
si jeszcze lepsi. Podobnie jak dorosøe ofiary, którym søu ymy zmuszeni jeste my albo zwin
nasze namioty i znikn (na tylu ró nych poziomach, na ilu to mo liwe), albo kapitalizowa ka d
sposobno , która mo e nas uczyni lepszymi, m drzejszymi i silniejszymi. I chocia nie
podlegamy adnej zewn trznej jurysdykcji, ja osobi cie opowiadam si wyø cznie za tym drugim
rozwi zaniem.
Nowa ksi ka dr Anny C. Salter narodziøa si wi c z caøego zøo onego systemu
terapeutycznych wyzwa - z naszego bø dzenia, søabo ci i wzrostu. Opieraj c si na wgl dach
przedstawionych w jej poprzedniej pracy oraz na wøasnym gruntownym do wiaczeniu klinicznym,
autorka przypomina i systematyzuje dotychczasowe odkrycia, wzbogacaj c nas zarazem w nowe
narz dzia pracy i perspektywy. Obecna ksi ka co krok nawi zuje do mikro- i makrospoøecznego
tøa rodowiskowego, na jakim wyst puj nadu ycia, oraz do do wiadcze i prze y samych ofiar,
wcielaj c t m dro w terapeutyczne teorie i - co najwa niejsze - praktyk .
Najwa niejsze jednak jest to, e buduj c most mi dzy prze yciami i dysfunkcj ofiar a
psychologi ich oprawców, dr Salter przeprowadza nas po nim na nowe, wa ne obszary leczenia.
ledz c sposoby, w jakie pedofil omotuje ofiary, gratyfikacje jakie czerpie z zaspokajania swoich
dewiacyjnych potrzeb, oraz usprawiedliwiaj ce go i dokonywane przez niego nadu ycia procesy
percepcyjne jakie wdrukowuje w psychik ofiar, autorka pomaga nam zrozumie wiele aspektów
ich do wiadczenia, dot d umykaj cych nam z pola widzenia. Roztaczaj c przed nami dokøadnie
procesy my lowe notorycznego seksualnego napastnika przypomina, e praca jak wykonujemy ma
swoje korzenie w prawie niemo liwych do wypowiedzienia, ukrytych aktach, a nie w czyim
„dziwactwie”, „rojeniach” czy „szkodliwym” wpøywie podr czników do autoterapii.
Anna Salter odsøania przed nami inny wiat - wiat seksualnego oprawcy. Jednak - poniewa
ukazuje jego gruntowny narcyzm oraz gotowo i wewn trz zgod na krzywdzenie innych - na
osoby, które nie zetkn øy si z tym obszarem patologii, informacje te musz podziaøa niepokoj co,
wr cz przera aj co i przygn biaj co. Jednak informacje te s krytyczne dla skutecznej terapii
seksualnych nadu y , gdy obja niaj , dlaczego dorosøa ofiara doznaøa w dzieci stwie
traumatyzacji i dlaczego napastnik zrobiø jej to w taki lub inny sposób sposób. Bez tej wiedzy
musieli my dziaøa tak, jakby my leczyli prze ladowanych uchod ców z jakiego totalitarnego
wiata, nic nie wiedz c o jego systemie ucisku - nie rozumiej c ani wilczych praw, jakimi prawami
si rz dziø, ani jaki wpøyw wywarø na ycie tych, którzy zdoøali si wyrwa i ocale . Autorka
zaopatruje nas w dokøadny przewodnik po tym strasznym wiecie, jakkolwiek mo emy nie zawsze
chcie go czyta .
Na tle kilku ostatnio wydanych dobrych ksi ek o terapii ofiar nadu y seksualnych i to tym,

jak zrozumie ich wiat prze y , ksi ka Anny C. Salter przynosi nam co caøkiem nowego.
Autorka - momentami chøodna i naukowa, kiedy indziej peøna empatii i liryczna - jak do wiadczony
przewodnik górski prowadzi czytelnika w sk i przepa cist kraw dzi . Jakby prowokuj c
istniej ce jeszcze w spoøecze stwie siøy, które najwidoczniej chc lub musz jeszcze nakøada
mask konserwatyzmu i zaprzeczania na oblicze ludzkich nieszcz , køadzie ona nacisk zarówno
na artystyczny jak i naukowy aspekt terapii, a wreszcie zaskakuje nas epilogiem, o wspaniaøej
poetyckiej formie. Przeksztaøcanie traumy to bez w tpienia wybitna, bardzo wa na ksi ka i nasze
rodowisko ma niezaprzeczalne szcz cie, e mo e j otrzyma do r k.

Przedmowa
Roland C. Summit
Ksi ka Przeksztaøcanie Traumy Anny C. Salter to kamie milowy na drodze uzyskwania i
poszerzania wiadomo ci seksualnej wiktymizacji. Postanawiaj c odnie
si terapeutycznie
zarówno do napastnika, jak i do ofiary, autorka tworzy przekrojowy punkt widzenia odwzorowanie mi dzy do wiadczeniem ofiara/oprawca, a narzucanym przez niego swoim
„nieskazitelnym” wizerunkiem. Nie pozostawia nam w tpliwo ci, e dla leczenia nie wystarcza
badanie tylko jednego bieguna tej wspóøzale no ci. Dowiadujemy si od niej, e losy
przytøaczaj cego swoj
przewag , zawstydzaj cego dorosøego oraz zbeszczeszczonego,
zniszczonego przez niego dziecka, tak ci le s ze sob zro ni te, e jedynie sztuczne
intelektualizowanie mo e chcie je rozdziela . Dotychczas mieli my miaøo przygl da si
jedynie fragmentom tej ukøadanki, tak jakby my w ró nych miejscach ø czyli po kilka elementów
puzzli, tworz c naro niki, brzegi i charakterystyczne, poszczególne fragmenty, jednak nie ryzykuj c
szoku i trudu, który poø czyøby je w caøo - w jeden kompletny i wyrazisty obraz. Dokonuje tego
dopiero Przeksztaøcanie Traumy.
Niewiele ró ni ce si od napastników i ich ofiar spoøecze stwo na równi z profesjonalistami
odpowiedzialnymi za leczenie podlega zaprzeczaniu, usprawiedliwianiu i ró nym sprytnym
pomysøom prowadz cym do rozbicia obrazu wiktymizacyjnej tragedii z powrotem na kawaøki, tak
by udaøo si j strywializowa i tolerowa . Podobnie jak projektant puzzli kroi kompletny i peøen
znaczenia obraz w wymy lnie wyci te kostki, które potencjalnie si zaz biaj , tak i my wszyscy
post pujemy z do wiadczeniem seksualnego wykorzystania. Robili my to ju jako dysocjuj ce
dziecko, i robimy to nadal. Robimy to nie ze wiadomego wyboru czy ch ci ignorancji, ale z
dojmuj cej konieczno ci unikania bólu, który byøby za trudny do zniesienia. Peøna wiadomo
wiktymizacji stawia bowiem przed oczami przera aj cy obraz ludzkiego bestialstwa i ludzkiej
podatno ci na zranienie - obraz, który niweczy cywilizowane poj cia sprawiedliwo ci i
przyzwoitych norm spoøecznych. wiadomo ta ostro atakuje nasze sumienie, ukazuj c nam nas
samych jako przem drzaøych bøaznów, którzy uzurpuj sobie prawo wypowiadania si o ludzkiej
naturze i którzy ci gle s w bø dzie. Seksualne wykorzystywanie dzieci, nawet w tych dzisiaj
dopiero tylko cz ciowo rozpoznanych wymiarach, to absolutnie nie daj ce si tolerowa d bøo w
oku idealizuj cego si spoøecze stwa. Uj cie tych cz stkowych wymiarów tragedii w caøo , co
Anna C. Salter robi z wielk precyzj i wspóøczuciem, niektórych ludzi doprowadzi do
zrozumienia, wielu zmusi do weryfikacji swoich s dów, a jeszcze innych - do podejmowania
rodków odwetowych.
Przez wi kszo dwudziestego wieku wykorzystywanie seksualne dzieci byøo albo pospolicie
ignorowane, albo z naukow dbaøo ci reinterpretowane. Wychodziøo wi c ci gle na to, e albo
fakty te w ogóle nie maj miejsca i dzieci po prostu je zmy laj , albo e przypadkowi mali
niegodziwcy realizuj swoje bezecne marzenia w uwodzeniu i seksualnych podbojach niewinnych
dorosøych. W tej psychologicznej krainie czarnej magii prawdziwe do wiadczenia zarówno ofiar

jaki i oprawców, byøy szczelnie zakryte profesjonaln mitologi . Oba te mity powstaøy i byøy
podtrzymywane nie z refleksji nad delikatno ci i bezbronno ci dziecka, które tak øatwo jest
zrani , lecz z potrzeby chronienia siebie i zachowania dobrego wizerunku krzywdz cych je
dorosøych. Akceptuj c i przejmuj c faøszywe my lenie seksualnych oprawców, przewrotni doro li w tym profesjonali ci - ustawiali wykorzystane dziecko w roli napastnika i køamcy,
naprzykrzaj cego si im nieodpartym erotyzmem i atrakcyjno ci , zdolnego swym syrenim
piewem zniszczy ich nie potrafi c si broni dostojn niewinno . Wraz z „odkryciem”
seksualnych nadu y na dzieciach i rewolucj fieministyczn szóstej i siódmej dekady obraz ten
zacz ø si wreszcie zmienia . Uznano, e dzieci nie maj na swoje wykorzystanie wpøywu i e to
zawsze dorosøy jest odpowiedzialny za ka d form ich zøego traktowania, jednak - ignoruj c
dwustronn ró nic pøci i mo liw orientacj homoseksualn - przyj to, e ofiarami s z reguøy
dziewczynki, a molestuj je lub gwaøc ojcowie. Powstaøa w ten sposób dychotomia, która poprzez søu by kuratorskie, pogotowia rodzinne i pomoc zgwaøconym - omijaøa wykorzystanych
chøopców, a napastników pozarodzinnych zostawiaøa we wzgl dnym ukryciu. Ci mieli by
zmatrwieniem policji obyczajowej. Grupa ta, oraz gøosy specjalistów obsøuguj cych telefony
zaufania, byøa ignorowana i nieraz tøamszona przez gor czkowe koncentrowanie si na
jednostronnym kazirodztwie. Rozøam w solidarno ci walcz cych z m czyznami feministek pojawiø
si dopiero, gdy cz
z nich zacz øa nalega na reunifikacj rodziny i leczenie ojców-gwaøcicieli, a
druga domaga si dla nich surowych wyroków.
Mimo e socjologowie i dziennikarze zacz li si teraz prze ciga w przedstawianiu
straszliwego rozpanoszenia si nadu y seksualnych, nie szøo za tym zainteresowanie dorosøego
spoøecze stwa, w którym yøa przecie pot na grupa nie ujawniaj cych si ofiar. Te za z nich,
które zdecydowaøy si odsøoni , byøy klasyfikowane wedøug my lowych schematów wøa ciwych
danej søu bie, do której przychodziøo im si zwróci . W o rodkach pomocy zgwaøconym osoby te
byøy traktowane jak ofiary przest pstwa; zach cano je do organizowania si celem protestów i
wymuszania na wøadzach zmian w prawie. Mile wi c widziano przebojowe i pozbierane kobiety,
lecz wewn trzny gøos bezradnego, spragnionego miøo ci dziecka trafiaø w pró ni . Tradycyjne
szkoøy psychoterapeutyczne okre laøy to ukryte w ofierze dziecko jako patologi charakteru typu
borderline. Pracuj ce nad uzale nieniami grupy oparte na dwunastu krokach oraz samopomocowe
grupy wsparcia mówiøy o „wewn trznym dziecku” i koiøy je, gdy tymczasem prekursorzy leczenia
zaburze dysocjacyjnych wyodr bniali ró ne „dzieci ce alter ego”, jednak im bardziej oryginalne i
zøo one stawaøo si poj cie dysocjacji i zwielokrotnienia osobowo ci, tym bardziej wystrzegali si
tych koncepcji konserwatywni psychiatrzy i klasyczni specjali ci od kazirodztwa. Tradycyjna
psychiatria wr cz nazwaøa zwielokrotnion osobowo ci medycznym oszustwem. Obro cy praw
kobiet nieprzychylnie przyjmowali powstanie „przemysøu klinicznego”, który zmieniaø
wykorzystan w dzieci stwie kobiet w wieczn pacjentk szpitali psychiatrycznych tul c w
stuporze swojego misia. Jednak we wszystkich sektorach søu b pomagaj cych, jednakowo
odkrywano nieoczekiwany fakt: wielu dorosøym ofiarom udaje si przez døugie okresy ycia nie
pami ta adnych faktów ze swojej dzieci cej seksualnej traumy.
Wycofuj si opisywania labiryntów szkóø i form pomagania, by unikn nieodpowiedzialnych
stereotypów; chciaøem tylko ukaza konceptualny chaos, jaki jest rezultatem fragmentarycznych
odkry . Dzisiejsza erupcja wiadomo ci w dziedzinie seksualnego wykorzystywania dzieci jest
czym nieoczekiwanym i nie ma chyba precedensu. Doprowadziøa do niej trwaj ca sto lat cenzura i
reinterpretowanie odkry , które spychaøo nauk w stron rozmy lnej ignorancji: w stron celowej
niewiedzy. Prawdziwa wiedza – wiadomo
racjonalna i uzasadniona faktami, osadzona
semantycznie w czasowniku wiedzie – zostaøa zafaøszowana i wyprowadzona na manowce, gdzie
padaøa øupem niewiedzy, staj c si czym zakazanym i oficjalnie obwarowanym murami milczenia:
czym o czym nale y nie wiedzie .
Czy mo e wi c dziwi , e bolesne do wiadczenia wykorzystywanych seksualnie dzieci nadal
s podporz dkowane dyskomfortowi dorosøych staj cych przed t prawd ? Czy to nie wymowne,
e gøos gø boko zranionego dziecka jest tak zawzi cie uciszany zarówno przez oprawców, którzy
chc ukry swoje uczynki, jak i spoøecze stwo, które chce ukry sw zdolno do perwersji?

Dlaczego z øatwo ci kupujemy pochlebstwa napastników i wierzymy w ich pos gowy wizerunek?
Dlaczego zawsze tak ch tnie przyjmujemy ich racjonalizacje i wykr ty, przyklaskuj c uciszaniu
dzieci i dyskredytuj c ich wspomnienia?
Wi kszo z nas nie jest przygotowana na u wiadomienie sobie gø bi ignorancji spoøecze stwa
i tak samo jeste my za enowani istnieniem siø, które si w nim obwarowaøy, by zwalcza t
bezczeln i „niebezpieczn ” wiedz . Nie powinno by zaskoczeniem, e uznani profesorowie oraz
zasklepieni w laboratoriach badacze sprzymierzyli si ze zniewa anymi w swojej „czci” rodzicami,
by pokona wzbieraj c od lat i odbit fal brutalnej prawdy. Wspólnie pot piaj oni i staraj si
dyskontowa ka de terapeutyczne podej cie, które potwierdza wspomnienia seksualnych nadu y
czy cho by traktuje je jak rzeczywisto . My, którzy zaatakowali my dzieci cych oprawców
seksualnych, widz c w nich wrogów ludzi i ludzko ci, jeste my dzi cigani przez du o wi kszego
wroga - spoøecze stwo, oskar aj ce nas o wywoøanie powszechnej histerii wskutek ci gøego
„polowania” na ofiary i zwi zane z wiktymizacj patologie.
W tym caøym rozgardiaszu i køótniach, roszczeniach i pretensjach, jedna prawda pozostaje
niepodwa alna: zawsze wi ksz siø przebicia i poparcie mieli ci, którzy przecz istnieniu
seksualnych nadu y na dzieciach oraz ich skutkom, ni ci, którzy twierdz , e s one faktem, i to
bardzo gro nym. A poniewa wykorzystanie jest aktem naj ci lej ukrytym, odbywaj cym si w
sytuacji jeden-na-jeden i przy zatrwa aj cej dysproporcji siø, nie ma miarodajnych, „obiektywnych”
osób trzecich - wiadków, którzy dowiedliby ponad wszelk w tpliwo , e te nadu ycia istniej .
Zrobili my szybki post p, przedzieraj c si w zbyt krótkim czasie przez zbyt du liczb teorii i
zbyt wiele dziedzin, by móc przedstawi jednorodne rozpoznanie. Stoj ce z jednej strony i
rywalizuj ce ze sob linie obro ców dorosøych ofiar, rozbie ne wskutek dowodzenia swoich
odr bnych prawd, maj przeciwko sobie du o liczniejsze i mimo ró nic lepiej zorganizowane
szeregi, które znajduj niezwykle szeroki odd wi k. Wi kszo chce zabi posøa ca, który przynosi
zø wiadomo - pot pi i ukróci wszystkie kliniczne podej cia, które wydobywaj i nagøa niaj
skarg ofiar.
Inaczej ni osoba ukøadaj ca puzzle, która ma przed sob wzorcowy obrazek na pudeøku,
spoøecze stwo nigdy nie miaøo mo liwo ci spojrze na caøo ciowy obraz kazirodztwa i nadu y
seksualnych; zna co najwy ej niektóre oderwane fragmenty. Nie ma te - inaczej ni w puzzlach,
gdzie jest projektant maj cy dost p i do sposobu ci cia kawaøków i do ich wøa ciwego zøo enia nikogo wiarogodnego kto znaøby peøny i prawdziwy obraz seksualnej wiktymizacji. Pracuj c po
omacku i zostawiaj c wolne przestrzenie mi dzy skøadanymi fragmentami obrazu otrzymali my
pewne, ró ni ce si , cz ciowe odpowiedzi. Dzi spoøecze stwo wytyka nam te bø dy, nie oferuj c
jednak adnej pomocy w ich powi zaniu i uzupeønieniu oczywistych luk.
Po ród wszystkich tych siej cych niezgod graczy oraz otwieraj cych oczy obserwatorów
istnieje jednak grupa ludzi, która jako jedyna ma obraz caøej prawdy - bezpo redni, wynikaj cy z
wøasnych do wiadcze i niepodwa alny dost p do rozwi zania. Je li ktokolwiek widziaø caøo
przed poci ciem jej na kawaøki, to nie psychiatrzy ani nie wojuj ce sufra ystki; to sami autorzy tego
„puzzla” - w ska grupa dorosøych, która od wieków sieje w ludzko ci spustoszenie, zostawiaj c za
sob bezlik wtr conych w psychiczne piekøo ofiar. Owo elitarne ciaøo to ludzie, którzy seksualnie
napastuj dzieci. czyli pedofile. Tylko oni znaj caøy obraz prawdy i tylko oni mog go odkry lub
te ukry , nawet przed sob . Od nich mo emy si najwi cej dowiedzie , je li tylko odwa ymy si
zrezygnowa z wøasnych uprzedze i unikania trudnej prawdy i je li rozszyfrujemy ich rozmy lne
zakøamanie.
W ostatnich latach coraz wyra niej ro nie wiedza terapeutów lecz cych seksualnych oprawców
i coraz liczniejsi s ci, którym udaje si , przeøamuj c oburzenie stronników ofiar, nawi za z nimi
wspóøprac . Pomimo odmiennych sympatii i antypatii oraz wzajemnie ozi bøych stosunków
odwa aj si oni rozmawia nie tylko ze sob , lecz tak e z klientel drugiej strony. Ci
„kolaboruj cy” terapeuci proponuj najbardziej ambitn rewizj zbioru naszych rozbie nych
spojrze . Zgadzaj si , e obiektywnego obrazu procesu wiktymizacji nie ma ani oprawca, ani
ofiara. Napastnik wnosi faøszywie wyidelizowan , samospeøniaj ca si przepowiedni aktu
seksualnego z wcze niej upatrzon i znosz c to bez szemrania ofiar . Molestowane dziecko staje

si czym na ksztaøt partnera, wbudowuj c w siebie i „legalizuj c” scenariusz oszustwa, któremu
podlega. Tak samo jak nie istnieje jednoznaczna definicja pedofila, nie istnieje te jeden jedyny
portret to samo ci ofiary. Aby móc odkøama bø dne rozumienie i pogwaøcon to samo ofiar,
które przetrwaøy, musimy najpierw pozna lady pozostawione w ich duszy – odci ni te jak stempel
przez wprowadzaj cego je w bø d i naruszaj cego oprawc .
Anna Salter nale y do w skiego grona „kolaboruj cych” terapeutów. Chocia nie zdradza ani
cienia ochraniaj cej sympatii dla tego, co wyrz dzaj dziecku molestuj cy je pedofile, posiada
bolesn wiadomo chimerycznej zøo ono ci ich wynaturzonych pop dów w egoistycznym,
wyrachowanym d eniu do seksualnej gratyfikacji. Dzi ki swej wyj tkowej zdolno ci
terapeutycznego zaurzania si w cierpienie ka dego typu ofiary i prze ycia napastników, autorka
stan øa naprzeciw, poznaøa i opisaøa t chimer nadu y . Zna równie gorycz naruszania przez
prawo jej profesjonalnych tajemnic i nieraz wrzaøa oburzeniem.
W bie cym momencie naszej najnowszej, n kanej problemami historii nikt nie mo e
uzurpowa sobie monopolu na absolutn prawd . Nie mamy wi kszego prawa zakøada , e
Fundacja FMS skøada si gøównie z osób zaprzeczaj cych, ni z góry twierdzi , e zamierza ona
pi tnowa powracaj ce wspomnienia ofiar jako faøszywe. Tego rodzaju uprzedzenia nie s naukowe
i jedynie wzmacniaj wzajemne antagonizmy, a dym z wytaczanych armat pomaga jedynie
dzieci cym oprawcom po obu stronach barykady lepiej si ukry i zamaskowa .
Jedynym sposobem unikni cia tego dymu jest wzniesienie si ponad pole bitwy w nieustannym
szukaniu obiektywnej prawdy. Ró norodno barw na palecie naszego cz ciowego o wiecenia
musi uøo y si w zgodny, logicznie zwi zany obraz. Spektrum wiarogodno ci oraz linia
demarkacyjna mi dzy oszustem i oszukiwanym nigdy jeszcze nie byøa tak m tna, ani tak
rozmy lnie zacierana, jak obecnie.
Dr Salter odnajduje bardzo konkretne zarysy tego obrazu, uzupeønia brakuj ce w nim kolory i
prze wietla mroki wymuszonego milczenia. Im wi cej barw mie ci si spektrum nauki, tym wi cej
jest w nim ciemnych zakamarków, gdzie kryje si lepota trwaj cej niewiedzy.
Przeksztaøcanie traumy to trafny tytuø. Oprowadzaj c nas po zaciemnionej stronie seksualnych
napastników, gdzie pryska nasz uporczywy, zbiorowy idealizm, i podaj c do wiadomo ci tragiczne
w skutkach lady, jakie ich intruzywne dziaøania odciskaj w psychice ufnych i bezbronnych dzieci
- a tak e w naszej ch tnie piel gnowanej naiwno ci - dr Salter pomaga przetworzy mroczny, nie
daj cy si opowiedzie horror w ródøo o wiecenia i uzdrowienia. Opisuj c mechanizmy zamków,
dorabia klucze, które otwieraj potrzask.
Odpowiadaj ca na pal c potrzeb chwili ksi ka krytykuje leczenie traumy polegaj ce na
znikaniu potworów. Operuj c znakomitymi klinicznymi i naukowymi ilustracjami, detronizuje
ka de monstrum jakie jeste my zdolni sobie wyobrazi . Przyøapani pedofile nie s ani tak
odra aj cy, ani tak wspaniali i sprytni, aby my nie mogli stawi im czoøa. Okazuj si pospolit
zbieranin oportunistów i albo b d mogli si dalej ukrywa za nasz rozmy ln ignorancj i
wspiera j , albo pozwol nam odnale brakuj ce elementy ukøadanki, która zedrze ich zasøon . Dr
Salter otwiera okiennice na wiatøo tej prawdy i szerzej uchyla drzwi skuteczniejszemu i bardziej
empatycznemu leczeniu zarówno ofiar, jak i oprawców. Wierz , e jej wysiøek zainspiruje zarówno
szkodliwy w du ym stopniu „przemysø kliniczny”, jak i rzesze sceptycznych obserwatorów.
WPROWADZENIE
W minionej dekadzie podej cie kliniczne do seksualnych nadu y dzieci ulegøo polaryzacji.
Na jednym biegunie znalazøo si leczenie sprawców, na drugim - leczenie ich ofiar. Rozpad na te
dwie specjalizacje ma wyra ne uzasadnienie. Chocia cz
klinicystów utrzymuje, e zarówno
ofiary jak i sprawcy maj tak sam wewn trzn dynamik i uwa a, e mog by leczeni tymi
samymi metodami, a nawet w tych samych grupach (Giarretto, 1982), najcz ciej podbudowa
teoretyczna, metody terapii i sam charakter kontraktu z klientem s dla obu przypadków
diametralnie ró ne.

W leczeniu sprawców cz sto u ywa si zarówno technik odstr czaj cego warunkowania
(aversive conditioning techniques) (Maletzky, 1991; Marschall, Laws & Barbaree, 1990; Quinsey &
Marschall, 1983), jak i technik polegaj cych na konfrontacji, a nawet posøuguj cych si wstydem.
Mo na je stosowa tak w terapii indywidualnej, jak grupowej (Abel et al., 1984; Salter, 1988).
Zwykle te konieczna jest interwencja prawa. Na sprawców wywiera si nacisk by poddawali si
badaniom pletyzmograficznym i poligraficznym oraz wspóøpracowali z takim programem
terapeutycznym, gdzie w przypadkach przekraczania prawa tajemnica lekarska przestaje
obowi zywa . Sprawcy bowiem zwykle dopiero pod gro b uwi zienia decyduj si na leczenie.
Chocia specjali ci od leczenia sprawców nadu y seksualnych podkre laj , e w obr bie
takiej terapeutycznej relacji konieczne jest zaufanie do klienta (Maletzky, 1991), wi kszo
klinicystów przestrzega przed niebezpiecze stwem ufania mu (Knopp, 1984), sugeruj c w jej
miejsce obserwacj i kontrol (Pithers 1990). Napastowanie seksualne wykazuje wiele podobie stw
do innych naøogowych zachowa i cz sto jest uwa ane za odr bne uzale nienie (Carnes, 1983). W
tym wietle poleganie na dobrej wierze i samoocenie sprawcy wydaje si zbyt du ym szale stwem.
Inaczej jest z dorosøymi ofiarami napa ci seksualnych w dzieci stwie. Wobec nich nawet
najbardziej "agresywne" formy terapii nie stosuj technik odstr czaj cego warunkowania. Miejsce
konfrontacji zajmuje wewn trzne odbudowywanie ofiary i zaznacza si orientacja na obni anie jej
poziomu wstydu, a nie na jego podnoszenie. Techniki, które mogøyby pozbawi dorosø ofiar
wøadzy nad sob traktowane s tylko awaryjnie - w przypadkach zagro enia ycia (Briere, 1992a;
Herman, 1992). Gøównym celem leczenia jest tu redukcja bólu, który kryje si pod wykorzystaniem
seksualnym, a nie uzyskanie kontroli nad okre lonymi objawami.
Odwrotnie zorientowane s programy terapeutyczne dla napastników. Stawiaj sobie za
gøówny, je li nie jedyny, cel wøa nie eliminacj konkretnych symptomów. Efekty leczenia sprawcy
mierzy si nie popraw jego szacunku do siebie czy redukcj wewn trznego cierpienia, lecz
obni eniem recydywy.
Jak dot d, wyniki bada nad rezultatami dowodz , e w obu grupach najbardziej obiecuj ca
jest terapia zogniskowana** (Foa, Rothbaum & Steketee, 1993; Maletzky, 1991; Marshall et al.
1990; Pithers, 1990; Resick, 1993). Jednak wielu ludzi zwi zanych z t dziedzin uwa a, e obecny
stan wiedzy nie wystarcza, by jednoznacznie stwierdzi , jaka metoda jest skuteczna (Quinesy,
Harris, Rice & Laumiere, 1993). S te i tacy, którzy uwa aj , e w przypadku napastników nic nie
wiadczy o skuteczno ci jakiejkolwiek terapii (Furby, Weinrott & Blackshaw 1989).
Czegó wi c brakuje w tej ukøadance? Terapia staøa si przecie bardziej zogniskowana i
specjalistyczna, a wyniki bada mog generalnie wiadczy o jej skuteczno ci?
W caøym bogactwie materiaøu, jakie przynosz odr bne ksi ki, programy terapeutyczne i
ró ne konferencje, bardzo niewiele i niewyra nych akcentów pada na zwi zek mi dzy napastnikiem
a ofiar - na ich przystawalno . Tu kryje si gøówne przesøanie tej ksi ki. Pewne wzorce my lowe
dorosøej ofiary, które søu jej do karania i pot piania siebie, wiadcz o tym, e zinternalizowaøa
ona chore my lenie sprawcy. Co wi cej, ró ne typy napastników, ró ne sposoby ich my lenia,
wyciskaj odpowiednio ró ne lady (Hindman, 1989) na psychice dorosøej ofiary - co podobnego
do piecz ci lakowej.
Istnieje ryzyko, e specjalista od dorosøych ofiar, który nie u wiadamia sobie lub nie
wychwytuje wzorców my lenia sprawców, b dzie bardzo powierzchownie traktowaø ich echo w
swoim kliencie. Nie wystarczy dorosøej ofierze powiedzie , nawet z caø
yczliwo ci , e
niesøusznie wini ona siebie za popeønione na nie nadu ycie - e winien jest wyø cznie napastnik i e
nie miaø prawa tego zrobi . Briere (1992a) wykazuje jak podprogowy komunikat zawarty w takich
wyja nieniach mo e tylko wzmocni przekonanie ofiar, e znowu s wykorzystywane i e to ich
wina. Wiem, e to nie tak - mówi z widocznym zakøopotaniem i poczuciem winy - ale dalej czuj ,
e to ja jestem jaka zøa, wyst pna. Je li terapeuta nie rozpoznaje w ofiarach zinternalizowanego
napastnika, ich uporczywo w obwinianiu i karaniu siebie za nadu ycia b dzie go wtøacza we
frustracj i poczucie bezradno ci. W najgorszym razie prowadzi to do sporów z klientem i
argumentowania.
*

* focused therapy

Podobnie, w bardzo okre lony sposób wpøywa na ofiary pozorna normalno napastnika - jego
cz sto wysoki spoøeczny status, jego mechanizmy zaprzecze i ogromna kompulsywno zwi zana
z aktami wykorzystania. Caøa ta niezb dna wiedza umyka specjalistom zajmuj cym si ofiarami,
je li nie studiuj oni portretów sprawcy.
Z drugiej strony, bez wiedzy na temat dynamiki ofiar terapeuta lecz cy napastników nie b dzie
w stanie prawidøowo oceni ich skruchy - zapobiec nawrotom popeøniania seksualnych nadu y . Co
wi cej, je li nie prze ledzi i nie zrozumie sposobu my lenia ofiar, nie b dzie umiaø pomóc swoim
klientom wøa ciwie oceni krzywd , jak im wyrz dzaj .
Tworz ca si ostatnio sie i specjalistyczna terapia oddzielnie sprawców i oddzielnie ofiar
przynosi du o lepsze rezultaty ni zorientowana na wewn trzne wgl dy psychoterapia ogólna,
powszechna jeszcze z dziesi lat temu. Mimo to nadal istnieje wielka biaøa plama - nie zbadane
terytorium ø cz ce oba te bieguny. Ma ono kluczowe znaczenie dla procesu uzdrawiania ofiar i
generowania zmiany w prze ladowcach.
Chocia mam nadziej , e moja ksi ka b dzie u yteczna zarówno dla tych, którzy zajmuj si
sprawcami, jak i dla tych, którzy lecz ich ofiary, skupiam si w niej przede wszystkim na tych
ostatnich. Co klinicysta zajmuj cy si ofiarami musi wiedzie o napastnikach? Czym ró ni si
my lenie sprawcy sadystycznego od niesadystycznego i czym odpowiednio ró ni si lady, jakie
zostawiaj oni w swoich ofiarach? Jak trauma wykorzystania seksualnego w dzieci stwie zaburza
postrzeganie rzeczywisto ci w dorosøych ofiarach? Jak terapeuta mo e wøa ciwie pomóc swoim
klientom otrz sn si i uwolni od wewn trznego prze ladowcy? Jakie s kolejne kroki w terapii
dorosøych ofiar? I wreszcie, nie tyle jak z t traum prze y , lecz jak j przeksztaøci ? Odpowiedzi
na to wszystko zøo si na zawarto tej ksi ki.
Most mi dzy wiatem sprawców i wiatem ich ofiar jest jednak tylko jednym z aspektów
przystawalno ci, o których b d mówi . Postaram si tak e przej odlegøo mi dzy literatur
badawcz a obrazem klinicznym. Znajdziecie te przegl d bada nad kompulsywno ci w
zachowaniach napastnika i nad ich nast pstwami u ofiar. Mimo to uzdrawiaj cych wøasno ci terapii
nie da si przedstawi za pomoc tabel. Na koniec trzeba b dzie zwyczajnie okre li , czym jest
leczenie ofiar i jak je przeprowadza .
Przechodzeniu od teoretycznych bada do praktyki klinicznej w ksi ce tej towarzysz
równie zmiany nastroju - od wywa onych naukowych tekstów do nawet bardzo metaforycznego
tonu. Niektórych pewnie zdziwi takie przeskoki, lecz decyduj si na nie wiadomie. Jestem
przekonana, e uczony i klinicysta - naukowiec i poeta - musz pojawia si równocze nie, je li
mamy dotrze do sfery gdzie nast puje uzdrowienie. Bez naukowego szkieletu bada piecz
kliniczna przedstawia si jak jakie poskr cane fantazje. Jednak e badania mog nas dowie tylko
do pewnego punktu. Dalej gøadka droga si ko czy i w góry trzeba i na piechot . Dopiero tam
mo na usøysze aøobne treny, jak pisze Wallace Stevens w swoim tomie: W upiornych rewirach
(Stevens, In ghostlier demarcations, 1969, page 130). Ludzkiego serca nie da si obja ni analiz
mi nia. Zdrowie to co wi cej ni brak objawów. Rado nie polega na nieobecno ci depresji.
Musimy odwoøa si nie tylko do umysøowej prozy i logiki, ale i do wszystkiego, co mo na
odnale w poetyckiej wyobra ni.
Ko cz swoj ksi k bardzo osobistym esejem na temat poczucia bezpiecze stwa ofiar. Psz c,
w pewien sposób caøy czas miaøam je na uwadze. W ró nych aspektach caøa ta ksi ka jest
wøa ciwie o bezpiecze stwie - o tym jak unikn dalszych nieszcz . Tylko nieliczni przeczytaj
rozdziaøy o napastnikach bez zgrozy czy niepokoju o siebie i swoje dzieci. Rozdziaø o zmianach w
percepcji wiata u dorosøych ofiar pokazuje jak bardzo czuj si one zagro one, a w cz ci o
emocjonalnych nast pstwach nadu ycia seksualne s opisane zarówno od wewn trz jak i od
zewn trz. Przy zagø bianiu si w psychik i zachowania sprawców nie da si raczej unikn
zachwiania poczucia bezpiecze stwa.
Praca na tym polu, cho zmniejsza poczucie bezpiecze stwa, zmniejsza te strach. Rozgwiazda
nie jest jedynym stworzeniem, któremu odrastaj utracone czøonki. Ludzka zdolno regeneracji i
odradzania si mo e rzeczywi cie zadziwi . Jak ci si udaje w tej pracy wytrzyma ? - pytaj mnie
(bez ko ca) niewtajemniczeni. Wi kszo ci z nas pomaga przetrwa fascynacja przemian

czøowieka. Søyszymy mier , widzimy rodz ce si ycie.
Rozdziaø 1

CO WIEMY O SEKSUALNYCH NAPASTNIKACH
I CO TO POJ CIE OZNACZA?
Kompulsywno

i powatrzalno

Je eli seksualne napastowanie dzieci i dorosøych kobiet jest, historycznie, wedøug søów
Florence Rush, naj ci lej strze onym sekretem (Herman, 1981; Rush, 1980; Summit, 1988) - tak
ci le, e niektórzy uwa aj je za „zbiorow negatywn halucynacj ” (Goodwin, 1985a, str. 14;
Summit, 1988) - to z pewno ci nast pn równie wielk spoøeczn lepot jest kompulsywno i
powtarzalno , zachowa seksualnego napastnika. Oczywi cie sami pedofile nie maj raczej
powodów podkre la uporczywo , przymus i cykliczno swojego molestowania czy gwaøtów.
Sankcje prawne i spoøeczny ostracyzm s wystarczaj c gwarancj , e oskar eni o taki uczynek
b d albo zupeønie zaprzecza , albo, zmuszeni sytuacj , przyznawa si do mo liwego minimum, a
przy tym usprawiedliwia je do mo liwego maksimum.
Wormith (1983) na przykøad podaje, e tylko 65% z grupy 205 seksualnych napastników
(53% gwaøcicieli, 7% usiøuj cych gwaøtu, 36% pedofilów i 4% atakuj cych inaczej), przyøapanych
oskar onych i skazanych za seksualn napa , przyznawaøo si do niej. Podobnie Becker,
Cunningham-Rathner i Kaplan (1986) ustalili, e w grupie 67 napastników w wieku dorastania z
jakimi stykali si w leczeniu otwartym, 31% zaprzeczaøo aktowi caøkowicie, 42% przyznawaøo si
tylko do cz ci zarzutów, a tylko 27% potwierdzaøo je w caøo ci.
Jest charakterystyczne, e ci, którzy ju przyznaj si do czegokolwiek, przyznaj si tylko
do jednego, udowodnionego aktu, a zaprzeczaj swojej historii podobnych lub mniej podobnych
napa ci. Zaprzeczaj te swojej historii dewiacyjnych my li, fantazji i masturbacji. Becker &
Quinsey (1993, str. 170) przyznaj , e „podejrzani pedofile przeinaczaj i faøszuj informacje,
przecz domniemanemu zaj ciu i al si na trudno w przypomnieniu sobie jego okoliczno ci”.
Zaprzeczanie seksualnego napastnika i eruje na øatwowierno ci najbardziej naiwnych.
Pewien czternastolatek zostaø oskar ony o seksualn napa na szkoln kole ank . Po
lekcjach, w poøowie drogi do domu, wci gn ø w krzaki, powaliø na ziemi , zdarø z niej bluzk i
przyøo yø do twarzy nó , markuj c cios i wbijaj c go w ostatniej chwili w grunt przy jej uchu.
Dziewczynce udaøo si uwolni i uciec do domu. wiadkiem caøego zaj cia byø inny ucze , który
wracaø razem z nimi i który potem zøo yø zeznania obci aj ce klasowego koleg . Przed
przesøuchaniem kuratorka otrzymaøa dane z policji o wielu innych jego seksualnych napa ciach na
kole anki i jeszcze møodsze dzieci. Rozmowy z nimi z okazji tej sprawy przyniosøy dokøadne opisy
innych ataków chøopca, jak i ujawniøy jego wzorzec chronicznego seksualnego n kania i
zastraszania, który dotkn ø caøkiem spore grono dzieci. Ostatecznie na biurku kuratorki le aøy 34
dokumenty dowodz ce poprzednich dewiacyjnych zachowa seksualnych jej podopiecznego oraz
jego skøonno ci do posøugiwania si no em. Miaø ich 28 egzemparzy.
W trakcie przesøuchania napastnik zaprzeczaø swej seksualnej napa ci nakole ank w drodze
ze szkoøy, zaprzeczaø innym swoim dewiacyjnym zachowaniom, twierdziø, e nigdy nie miaø
adnych dewiacyjnych seksualnych fantazji, a nawet ani jednej niedewiacyjnej my li seksualnej i e
nigdy si nie onanizowaø. Nie pytany, sam zapewniaø, e nigdy nie dotyka swojego czøonka r k ,
nawet przy oddawaniu moczu.
Caø kategori napastników regresyjnych (atakuj cych ofiary wskutek przej ciowego
„regresu”) - poniewa wyodr bniono j tylko na podstawie doniesie ich samych - nale y traktowa
podejrzliwie i weryfikowa j wedøug niezale nych danych. Ch tnie bowiem wø czaj si oni do tej
kategorii, aby unikn
odpowiedzialno ci i dowie , e nie s „prawdziwymi pedofilami”.
Zaprzeczanie u napastników seksualnych jest w istocie tak rozlegøe i trudne do podwa enia, e dane

zbierane w Wielofazowym Kwestionariuszu Zachowa Seksualnych (Multiphasic Sex Inventory)
wykazuj zazwyczaj wzrost dewiacji po terapii, a nie za obni enie (Nichols & Molinder, 1984).
Nichols & Molinder s tutaj przekonani, e jest to wynik wi kszej uczciwo ci napastników wobec
siebie po przej ciu leczenia, a nie nasilenia ich dewiacji.
Samoocena pedofila jednak e, zale nie od jegp sytuacji, rozmaicie wypada pod wzgl dem
swojej wiarogodno ci. Ten, któremu gro sankcje prawne lub konfrontacja z rodzin , ma wi cej
powodów do zaprzeczania lub minimalizowania swoich napa ci, ni ten, kto ma zapewnion
anonimowo . Napastnik lecz cy si w systemie otwartym i nie stoj cy przed gro b sankcji lub jako skazany i osadzony - maj cy gwarancj , e nie b dzie ponownie oskar ony za nowo ujawnione
ataki, b dzie miaø mniej powodów do zaprzeczania. Badania, które coraz lepiej gwarantuj
anonimowo
i poufno
informacji, wykazuj coraz wy szy stopie kompulsywno ci i
powtarzalno ci tych dewiacyjnych zachowa . Tablica 1.1 podaje wyniki pewnej liczby opracowa ,
które zbieraøy dane w warunkach optymalizacji wiarogodno ci napastnika.
W grupie pi dziesi ciu pedofilów, w wi kszo ci zorientowanych homoseksualnie (96
procent napastowaøo chøopców) - czøonków tzw. du skiej grupy roboczej, organizacji
prawdopodobnie ci le pedofilskiej - 30 procent przyznawaøo si do molestowania dziesi ciorga lub
mniej dzieci, 28 procent do od 10 do 50 ofiar, a 14 procent do od 50 do 300 ofiar (Bernard, 1975).
Pozostali u ywali søów: „pewna liczba” lub „wiele”. Pi dziesi t cztery procent badanych
ujawniaøo, e aktualnie, tzn. w chwili wypeøniania kwestionariusza, ma „na rozkøadzie”
przynajmniej jedno molestowane dziecko. Wi kszo z nich podró owaøa po obcych krajach w
poszukiwaniu chøopców do stosunków analnych i chocia ponad poøowa miaøa ju za sob wyroki,
a 38% tak e psychiatryczne leczenie, 90% z nich nie wykazywaøo adnej ch ci pozbycia si , lub
cho by redukcji, swojego seksualnego zainteresowania dzie mi.
Tablica 1.1 Seksualni napastnicy oskar eni i przyznaj cy si anonimowo
__________________________________________________________________________________________________________
Badacz

(N)

grupa

ujawnienia
liczba czynów
liczba ofiar
__________________________________________________________________________________________________________
Bernard (1975)

50

Weinrott i Saylor
(1991)

37
gwaøciciele
67
pedofile
molestuj cy

odsetek aresztowa

homoseksualni
pedofile

30% - do dziesi ciu
28% - od 10 do 50
14% - od 51 do 300
66 gwaøtów
136 molestacji

433 gwaøty
> 8 000 seksualnych kontaktów

Freeman - Longo 23
(1985)

gwaøciciele

43 napa ci seksualne

5 090 przest pstw seks.
w tym: 178 gwaøtów
i 319 molestacji dzieci

Freeman - Longo 30
(1985)

pedofile
molestuj cy

45 napa ci seksualn.

> 20 000 przest pstw seksualnych
w tym: 213 gwaøty i
5 891 molestacji dzieci

Groth, Longo i
McFadin (1982)

gwaøciciele
pedofile
molestuj cy

232 seksualne napa ci

83
54

Marshall, Barbaree 129
& Eccles (1982)

Abel i kol.
(1987)

561

seksualni napastnicy

gwaøciciele i pedofile
molestuj cy ø cznie
= 17 392 ofiary

1 162 gwaøty

92 napa ci seks.

leczeni
ambulatoryjnie
pedofile
molestuj cy

959 dzieci

594 dzieci

< 5 ofiar ka dy

291 737 parafilicznych aktów
w tym: 63 965 przypadków
molestowania dzieci

195 407 ofiar,
w tym: 27 777
molestowanych dzieci

__________________________________________________________________________________________________________

Weirott i Saylor badali osadzon w wi zieniu grup 37 gwaøcicieli i 67 pedofilów
molestuj cych. W ród gwaøcicieli liczba aresztowa wynosiøa 52 i dotyczyøa 66 gwaøtów. rednia
liczba udowodnionych ofiar to 1,8. Tych e jednak 37 gwaøcicieli przyznawaøo si do 433 gwaøtów,
co daje redni 11,7 ofiar na gøow . Pedofilom molestuj cym udowodniono 136 aktów przy jednej
ofierze na gøow . Jednak e przyznawali si oni do ponad o miu tysi cy seksualnych aktów z 959
dzie mi przy liczbie ofiar od 1 do 200 na gøow , co daje redni ich liczb 7.
W ród dwudziestu trzech gwaøcicieli i trzydziestu molestuj cych pedofilów, lecz cych si
przez co najmniej miesi c w specjalnej placówce psychiatrycznej medycyny s dowej, Freeman Longo (1985) rozprowadzili kwestionariusze gwarantuj ce anonimowo . Okazaøo si , e 23
gwaøciciele, aresztowani 43 razy ( rednia: 1,86 aresztowania na gøow ), przyznali si do
popeønienia 5090 seksualnych przest pstw ( rednio 221 na gøow ), w tym do 319 aktów
molestowania dzieci i 178 gwaøtów na dzieciach. Za grupa pedofilów molestuj cych, gdzie rednia
aresztowa wynosiøa 1,5 na gøow , przyznawaøa si do ponad 20 000 seksualnych napa ci, w tym
do blisko 6 000 aktów molestowania dzieci i 213 gwaøtów na nich. W sumie ta grupa 53 osób
zostawiøa za sob 17 000 ofiar.
Groth, Longo i McFadin (1982) odkryli w grupie 83 gwaøcicieli i 53 pedofilów
molestuj cych, e w warunkach anonimowo ci przyznaj si oni do od dwóch do pi ciu razy
wi kszej liczby seksualnych napa ci ni liczba zarzutów postawionych im przez wymiar
sprawiedliwo ci. Sami pedofile molestuj cy ujawniali rednio jedena cie aktów, których im nie
zarzucono w ledztwie.
Inne opracowania nie podaj a tak wysokich liczb, jak przytoczone wy ej, cho wszystkie
tak samo odkrywaj nie ujawniony recydywizm. Marshall, Barbaree i Eccles (1991), na podstawie
grupy leczonych w systemie otwartym 129 pedofilów molestuj cych, podaj , e przyznawali si oni
do rednio mniej ni pi ciu ofiar na gøow . Starsze opracowania - wedøug Frisby, Vanasek i
Dingman (1967) oraz Gebhard, Gagnon, Pomeroy i Christenson (1965) - mówi o mniejszej ni
dwa redniej parafilicznych aktów na jednego napastnika.
Najbardziej wiarogodne opracowania w tej dziedzinie podaj jednak e najwy sze rednie
(Abel i kol., 1987; Becker i Quinsey, 1993). Udokumentowane w nich zdumiewaj co wysokie
liczby przypadków seksualnego wykorzystania dzieci wstrz sn øy zarówno klinicystami, jak i
wzbudziøy o ywienie badawcze w ród naukowców. Grupa 561 seksualnych napastników mówi
ø cznie o swoich 291 737 parafilicznych aktach i o ich 195 407 ofiarach. Mimo, e opracowanie
Abel i kol. obejmuje te ego-dystoniczn homoseksualno , to odj cie tych 3 701 homoseksualnych
aktów i rednio dwóch ich „ofiar” na gøow nie wpøywa znacz co na ko cowy wynik. Wyøoniona z
caøo ci podgrupa 3771 pozarodzinnych pedofilów molestuj cych jest odpowiedzialna za 48 297
aktów przeciwko ø cznie 27 416 ofiarom. Osoby molestuj ce dziewczynki osi gaj tu redni 19,8
ofiary na gøow , osoby molestuj ce chøopców - 150,2. Inna wyøoniona podgrupa, dwustu trzech
napastników kazirodczych, na na swym koncie 15 668 seksualnych aktów przeciwko 361
dzieci cym ofiarom.
Abel i kol. wyliczyli, e prawdopodobie stwo schwytania na seksualnym molestowaniu
dziecka wynosi rednio 3 procent. Mniej mo e jednak to dziwi, gdy spojrzymy na badania Russell
(1984) mówi ce o tym, e zaledwie 5 procent z 647 wypadków molestowania, o których ofiary
powiedziaøy drugiemu rodzicowi, zgøaszane zostawaøo na policj .
Sk d bior si tak wielkie rozbie no ci w fachowej literaturze? Poniewa wyniki Abel i kol.
tak wyra nie odbiegaj w gór o pozostaøych (które te si bardzo ró ni ), pojawia si pokusa
uznania tych wyników za nieprawdziwe. Mimo jednak przera aj co wysokich liczb oraz braku ich
potwierdzenia w innych naukowych opracowaniach, istniej niezbite przesøanki, e wøa nie te
liczby najbli sze s prawdy.
Charakterystyczne, e adne inne z przeprowadzonych dotychczas bada nie zatroszczyøo
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si w tak wysokim stopniu o tajno , anonimowo i gwarancje nierozpoznawalno ci dla oprawców
- czyli o usuni cie powodów, dla których musieliby milcze lub køama . Po pierwsze przyjmowano
tu jedynie ochotników i nikogo, kto miaøby to robi pod naciskiem prawa lub terapii. Po drugie
ka dy z badanych najpierw czytaø, wypeøniaø i podpisywaø tzw. formularz zgody, który obja niaø
potrzeb i zasady unikania ujawnienia jakichkolwiek szczegóøów napa ci mog cych pozwoli na
zidentyfikowanie ofiary. Po trzecie badani otrzymywali tajny numer identyfikacyjny i
kwestionariusze byøy kodowane tylko wedøug niego. Kod pozwalaj cy na powi zanie danych
osobowych z kwestionariuszami byø przechowywany poza granicami Stanów Zjednoczonych i
chroniony przed próbami zøamania go przez pa stwowych urz dników. Po czwarte badanie to
posiadaøo wydany przez Ministerstwo Zdrowia, Edukacji i O wiaty certyfikat tajno ci, który
gwarantowaø, e adne miasto, stan, ani agencja rz dowa nie b d mogøy docieka identyfikacji
badanych ani tych danych wykorzysta . Dodatkowo badani wchodzili do budynku gøównym,
dost pnym dla wszystkich wej ciem, gdzie stale panowaø du y ruch. Na koniec zadbano o
poinformowanie i przekonanie uczestników, e badanie ma pomóc im zrozumie ich zachowania i
uzyska nad nimi kontrol . Na yczenie sporz dzano dla nich indywidualn opini , wydawan
badanemu jedynie do r k wøasnych lub wskazanej osoby.
Wszystkie te zabezpieczenia zostaøy sfilmowane i obja nione na trwaj cej godzin ta mie
wideo, które ka dy uczestnik ogl daø przed podpisaniem formularza zgody. Miaø on przed tym
tak e mo liwo zadawania pyta w celu rozwiania w tpliwo ci. Byø tak e informowany przed
zacz ciem wypeøniania kwestionariusza, e mo e przerwa w dowolnym momencie bez
jakichkolwiek konsekwencji.
Dla porównania badanie Marshall i kol. (1991) opieraøo si wyø cznie na kontrakcie
napastnika z terapeut , który nie zadawaø mu adnych pyta przez przynajmniej pi pierwszych
sesji, a zyskaø pewno , e posiadø zaufanie klienta. Badani nie czuli si wi c w aden sposób
anonimowo i spowiadali si osobie, z któr ø czyøa ich terapeutyczna relacja.
Mo na oczywi cie u y argumentu, e zazwyczaj klienci chc przypodoba si terapeucie,
wi c dlatego b d z nim szczerzy. Jednak e pytanie ich w tej sytuacji o dewiacyjn przeszøo to
stawianie ich w sytuacji podwójnego wi zania. Poniewa chc go zadowoli , opowiedz mu
zapewne co , ale czy odkryj si do ko ca je li czuj , e rozmiary ich dewiacji mogøyby go od nich
odsun ? Obserwacje kliniczne wskazuj , e klienci najpierw uwa nie „badaj grunt” - tzn. podaj
jak informacj , by zobaczy jak zostanie przyj ta zanim odsøoni co wi cej ze swoich dewiacji.
Co wi cej cz
badanych w opracowaniu Marshall i kol. byøa kierowana na leczenie przez
instytucje dziaøaj ce na rzecz obrony ofiary czy przez kuratorów lub oficerów ledczych, a to
wskazuje, e mogli by pod obserwacj zewn trznych organów, a nawet prokuratury. Ludzie w
karbach wymiaru sprawiedliwo ci staj si nadzwyczaj ostro ni w podawaniu informacji, które
mogøyby zosta u yte przeciw nim, zwøaszcza gdy s na warunkowym zwolnieniu lub maj
zaieszony wyrok. Kaplan (1985) podaje na przykøad, e seksualni napastnicy, którym poufno
gwarantuje kurator lub oficer ledczy ujawniaj mu tylko 5 % tego, o czym mówi placówkom
terapeutycznym nie powi zanym z systemem prawnym.
Wi kszo przytoczonych wy ej bada bazuje na danych od ludzi odbywaj cych wyroki.
Jednak e opracowania - Bernarda (1975) oraz Abel i kol. (1987), które opieraj si na informacjch
od napastników aktualnie nie uwikøanych w konflikt z prawem - wykazuj niezwykle wysoki
wspóøczynnik napastowania. Dlatego te wøa nie liczby s bardziej wiarogodne od liczb podawanych
przez grupy wi niów.
Za przypuszczeniem, e seksualne napastowanie dzieci jest zachowaniem szczególnie
uporczywym i kompulsywnym, przemawiaj faktu spotykane zarówno w praktyce klinicznej jak i
w dziedzinie naukowej:
Pewien optyk z Kalifornii, który napastowaø seksualnie chøopców w czasie dobierania im szkieø,
molestowaø swoj ostatni ofiar na dwie godziny przed terminem stawienia si w s dzie, gdzie
miaø wysøucha wyroku.
W Dallas, ojczym ponownie molestowaø swoj chor na biaøaczk dziewi cioletni pasierbic w
czasie oczekiwania na skazuj cy wyrok za poprzedni napa na ni . W obu przypadkach

wykorzystywaø j wkrótce po chemioterapii, kiedy dziewczynka czuøa si szczególnie chora i
søaba.
W stanie Virginia ewangelicki duchowny przyznaø si do seksualnego wykorzystania ponad stu
chøopców w czasie jego dwudziestoletniej pracy duszpasterskiej.
W Long Island dwóm ludziom przed dwudziestym rokiem ycia, oskar onym o wykorzystanie
seksualne ponad stu chøopców, rozszerzono zarzut o molestowanie dodatkowych 302 ofiar.
Odsiaduj cy wyrok za molestowanie swoich obu wnuczków pastor z Kentucky, na pytanie: „Jakie
usprawiedliwienia czy racjonalizacje umo liwiaøy ci zawieszenie wiadomo ci i sumienia, by robi
to, co z nimi robiøe ?” odpowiedziaø: „Wcale nie zawieszaøem mojego sumienia ani wiadomo ci;
wnosiøem je z sob do akcji... My l , e nawet gdybym caøym umysøem i sercem wierzyø, e pode
mn zaraz otworzy si piekøo i mnie pochøonie, to i tak bym to znowu zrobiø.”

Wnioski
Zarówno badania jaki do wiadczenie kliniczne coraz wyra niej wskazuje, e seksualne
molestowanie dzieci jest wysoce kompulsywnym i uporczywie powtarzanym si zachowaniem.
Najcz ciej napa , na której oprawca2 zostaje schwytany, nie jest jego pierwsz napa ci , nawet
gdy jest jeszcze nastolatkiem. Awad i Saunders (1991) podaj na przykøad, e u 61% z czterdziestu
dziewi ciu dorastaj cych gwaøcicieli i u 40% z czterdziestu pi ciu dorastaj cych, którzy seksualnie
molestuj dzieci, znajdowano wcze niejsz histori seksualnych napa ci. Jak zobaczymy dalej,
uporczywo
i powtarzalno
seksualnych nadu y na dzieciach, b dzie miaøa dla ofiar
døugofalowe tragiczne reperkusje, dotycz ce tak e reunifikacji rodziny, wyrzutów sumienia
oprawcy i wyra ania przez niego skruchy, oraz, po latach, bezpiecze stwa przy nim wnuków dzieci wykorzystanych ofiar.
Napastnicy seksualni: w ska specjalno

czy generalna dewiacja

Kilka lat temu oficer policji zaskoczyø mnie pytaniem: „Czy to prawda, e jak kto jest
gwaøcicielem to nie ju mo e seksualnie molestowa dzieci?” „Dlaczego pytasz?” - odparøam.
„Zatrzymali my jednego typa za uprowadzenie dwunastolatki mikrobusem i molestowanie jej, ale
on miaø wcze niej wyroki z gwaøt i twierdzi, e jest przecie gwaøcicielem, to wiadomo, a
gwaøciciele nie mog molestowa dzieci. Jego terapeutka mówi tak samo.”
Odkøadam w tej chwili dywagacje, czy kto , kto uprowadza mikrobusem dwunastolatk i
zmusza j do stosunku, tylko j molestuje czy j gwaøci, faktem jest jednak, i do niedawna
wi kszo klinicystów potwierdziøaby lini obrony tego napastnika: tez , e gwaøciciele bardzo
rzadko molestuj . Niewielu oskar onych, a nawet skazanych, napastników przyznaje si do
czegokolwiek wi cej poza czynem, który im zarzucono - o ile w ogóle si do czego przyznaje. I
mimo, e terapeuci zwykle robi wywiady na temat innych napa ci podobnego typu, to rzadko
dopytuj si o inne rodzaje seksualnego atakowania.
Fakt, e zaniedbanie polegaj ce na wypytywaniu sprawcy tylko o bie cy atak mo e
prowadzi do wielkich klinicznych omyøek, wykazali Abel, Mittelman i Becker (1985), opisuj c
przypadek osiemnastoletniego seksualnego napastnika, zøapanego na obmacywaniu kobiet w
metrze. Cho przyznaø si on do dwuletniego uprawiania ocieractwa (froteryzmu), zaprzeczaø, e
podnieca si tak e w inne dewiacyjne sposoby. Jednak søuchaj c kasety, na której napastnik
(fikcyjny) opisywaø stosunek seksualny z o mio- i dziesi ciolatk , osi gn ø 60% erekcj .
Skonfrontowany z wynikiem bada pletyzmograficznych przyznaø, e w wieku pi tnastu lat,
b d c na kokainie, zaatakowaø seksualnie o mioletni dziewczynk i zamordowaø j potem. W
nast pstwie tego czynu zostaø zamkni ty na trzy lata, a od wyj cia na wolno czuø seksualny
2
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poci g do maøych dziewczynek, ale nikomu o tym nie mówiø ze strachu przed ponownym
uwi zieniem.
Tablica 1.2 Parafilie u gwaøcicieli i u ludzi seksualnie molestuj cych (w odsetkach)
___________________________________________________________________
Typ parafilii
pedofile molestuj cy
gwaøciciele
___________________________________________________________________
pedofilia

100.0

50.6

gwaøt

16.8

100.0

ekshibicjonizm

29.7

29.2

podgl dactwo

13.8

20.2

sadyzm

5.6

11.2

ocieractwo

8.6

12.4

obsceniczne telefony
0.0
4.5
___________________________________________________________________
ródøo: Abel, Mittelman & Becker (1985)
Tablica 1.3 Odsetek wielorakich parafilii wedøug ich typów u seksualnych napastników
_________________________________________________________________________________________________
liczba parafilii
__
Diagnoza
N
1
2-4
5+
_________________________________________________________________________________________________
pedofilia
pozarodzinni atakuj cy dziewczynki

224

15

58

27

pozarodzinni atakuj cy chøopców

153

19

59

22

kazirodczy atakuj cy dziewczynki

159

28

49

23

44

5

55

41

gwaøt

126

27

49

24

ekshibicjonizm

142

7

58

34

podgl dactwo

62

2

52

47

sadyzm

62

21

45

34

ocieractwo

28

0

61

39

kazirodczy atakuj cy chøopców

obsceniczne telefony
19
5
48
48
_________________________________________________________________________________________________
ródøo: Abel i kol. (1988). Przedruk po rewizji za zgod American Academy of Psychiatry and tke Law.

Dzisiaj istniej ju wyra ne dowody badawcze wiadcz ce, e wielorakie parafilie s u
napastników cz stym zjawiskiem i nale y bra pod uwag ich wyst powanie przy jakimkolwiek
pojedynczym ataku. Przekrój ten najøatwiej zauwa y , ledz c w ka dej kategorii odsetek
sprawców, którzy obok wykazanej napa ci maj te inne rodzaje dewiacji. Badaj c 411 seksualnych
napastników Abel i kol. (1985) podaje odsetki gwaøcicieli i ludzi molestuj cych dzieci, którzy
wykazuj dodatkowe parafilie (zobacz tablica 1.2).
Jak wida 51% gwaøcicieli dopuszcza si tak e molestowania dzieci, podczas gdy 17%
molestuj cych równie gwaøci. Prawie trzydzie ci procent zarówno gwaøcicieli jak i molestuj cych
jest jednocze nie ekshibicjonistami. Co pi ty gwaøciciel uprawia równie podgl dactwo.
W pó niejszej publikacji, która jest wynikiem przebadania powi kszonej grupy 561
m czyzn, Abel i Rouleau (1990) odnotowuje odsetki tych, którzy maj tak e inne parafilie. Dane
te podaje tablica 1.3. Jak wida tylko wyra na mniejszo napastników wykazuje jedn parafil .
Ponad 80% pozarodzinnych oprawców molestuj cych dzieci i ponad 70% oprawców kazirodczych
posiada wi cej ni jedn parafili . W kategorii „pi i wi cej” wyró niaj si sady ci i napastnicy
kazirodczy zorientowani na chøopców; peøne 7% pierwszych i 9% drugich posiada wszystkie

dziesi

parafilii.
Freund (1990) potwierdza te odkrycia. Wielorakie parafilie okazaøy si cz stym zjawiskiem
w jego 440 osobowej grupie zøo onej z ekshibicjonistów, podgl daczy, ocieraczo-obmacywaczy i
gwaøcicieli, notowanych w klinice psychiatrycznej. Dane te zestawia tablica 1.4. Wynika z niej, e
wi kszo podgl daczy, ekshibicjonistów i ocieraczy ma te inne parafilie. Jedynie w ród
gwaøcicieli tylko mniejszo przyznaje si do innych seksualnych dewiacji, a gwaøt okazywaø si
napa ci , do której najrzadziej przyznaj si inni parafilicy.
Freund zaznacza przy tym, e jego grup tworzyli napastnicy, którym nie zapewniono
anonimowo ci, bowiem wyniki klinicznych wywiadów i ankiet oraz rezultaty testów miaøy by
ostatecznie przedstawione prawnikom prowadz cym ledztwo czy obron . Freund (1990; str. 200)
pisze: „wielu klientów przyznaj cych si øatwo do ekshibicjonizmu, miaøo jednocze nie wielkie
opory przed przyznaniem si do gwaøcenia”. W takich warunkach znacz ce jest, e odsetek
napastników wykazuj cych te inne parafilie okazaø si tak wysoki - miaøo je 90% podgl dczy, 65%
ekshibicjonistów i 77% ocieraczy.
Tablica 1.4 Odsetki wielorakich parafilii w ród ró nego typu seksualnych napastników
_______________________________________________________________________________________________________________________

Typ napastnika
N
podgl dactwo
ekshibicjonizm
ocieractwo
gwaøt
inne
__________________________________________________________________________________________________________
podgl dacze

94

X

82

38

19

90

ekhibicjoni ci

241

32

X

30

15

56

ocieraczo-obmacywacze

119

30

61

X

22

77

gwaøciciele
195
9
19
13
X
28
__________________________________________________________________________________________________________

Równie Weinrott i Saylor (1991), badaj c grup skazanych napastników, znajduj u nich
wysok cz stotliwo wielorakich parafilii. Na podstawie danych ze statystyk kryminalnych 85%
dziewie dziesi ciodziewi cioosobowej grupy mo na zaklasyfikowa jako zorientowanych na tylko
jeden typ ofiar - czy to dorosøe kobiety, czy dzieci z rodziny, czy dzieci spoza niej. Jednak e na
podstawie anonimowych doniesie samych napastników tylko 48% z nich mo na uzna za monoparafilików, Trzydzie ci dwa procent gwaøcicieli przyznawaøo si równie do molestowania dzieci,
lecz tylko poøowa (16%) byøa za to aresztowana. Dwana cie procent oprawców molestuj cych
dzieci przyznawaøo si przynajmniej do jednego usiøowania lub popeønienia gwaøtu, przy czym ani
jeden taki przypadek nie trafiø do ich kartotek. Trzydzie ci cztery procent pozarodzinnych
napastników dopuszczaøo si równie kazirodztwa, a poøowa sprawców kazirodztwa popeøniaøa
seksualne nadu ycia na dzieciach spoza rodziny, przy czym aden z tych wypadków nie zostaø
wykryty.
Inni badacze podaj mniejsze liczby. Marshall i kol. (1991) wyliczaj , e tylko 14%
pozarodzinnych pedofilów molestuj cych dziewczynki, 12% pozarodzinnych pedofilów
molestuj cych chøopców i 8% sprawców kazirodztwa posiada wi cej ni jedn parafili . W tej
grupie nikt nie przyznawaø si do wi kszej liczby dodatkowych dewiacji ni trzy.
Wnioski i przestrogi
W przeszøo ci nieraz stwierdzano wyst powanie wielorakich parafilii, zwøaszcza
wspóøwyst powanie podgl dactwa i ekhibicjobizmu (Gebhard i kol., 1965; Rooth, 1973; Smukler i
Schiebel, 1975; Yalom, 1960). Ostatnie pi lat bada zaowocowaøo wi c nie tyle odkryciem tego
zjawiska, ile stwierdzeniem, e jest ono du o cz stsze ni my lano wcze niej - cz stsze do tego
stopnia, e jedna czwarta seksualnych napastników ma pi lub wi cej parafilii (Abel i kol., 1985).
Mimo istnienia bada daj cych przeciwny wynik (np. Marshall i kol., 1991), przewaga dowodów
jest dzi po stronie tezy, e napastowanie seksualne to najcz ciej problem jego wielu równolegøych
form - nie jaka w ska i jedna specjalno , lecz generalna dewiacja. Seksualni oprawcy maj

redni 2.2 parafilii na gøow , jak podaje Abel i kol. (1987), co prowadzi j do wniosku, e
„osobnicy ograniczaj cy si do tylko jednego zboczenia, s raczej rzadko ci ” (Abel i Rouleau,
1990, str. 16).
Ze wzgl du na prawdopodobie stwo nie ulega w tpliwo ci, e ludzie, którzy popeøniaj
jeden rodzaj seksualnej napa ci powinni by wnikliwie badani tak e pod k tem innych dewiacji.
Mimo e takie caøo ciowe badanie musi opiera si zarówno na wynikach pletyzmograficznych jak
i poligraficznych, ju samo pytanie sprawców o inne kategorie ofiar i inne typy seksualnych
przest pstw mo e da zaskakuj ce rezultaty. Poproszono mnie raz o konsultacj ekshibicjonisty,
który napisaø do terapeutki list z pogró kami i który byø hospitalizowany w klinie psychiatrycznej.
Tak oto przebiegaøa nasza rozmowa:
Dr. Salter: Powiedz mi: poza ekshibicjonizmem, czy miaøe jakie inne seksualne dewiacje?
Pacjent: adne.
Dr. Salter: A co z molestowaniem dzieci?
Pacjent: No... zdarzyøa mi si raz dziewi ciolatka, któr rozebraøem i byøem ju z ni w øó ku, ale wtedy
weszøa jej matka.
Dr. Salter: Jakie inne jeszcze miaøe seksualne dewiacje?
Pacjent: adne.
Dr. Salter: A co na przykøad z obscenicznymi telefonami do ludzi?
Pacjent: No, tak. Uwielbiam to.
Dr. Salter: Wi c jak cz sto tak dzwonisz?
Pacjent: Jak øapi ci g, to i pi dziesi t razy dziennie, gdzie przez mniej wi cej tydzie . Ale potem przez
par tygodni dzwoni najwy ej kilka razy.
Dr. Salter: Jakie inne jeszcze miaøe seksualne dewiacje?
Pacjent: adne.
Dr. Salter: A co z gwaøtami?
Pacjent: Miaøem tylko kilka fantazji.
Dr. Salter: Opowiedz mi o nich, prosz .
(Pacjent pochyla si do przodu, o ywia si i, patrz c mi prosto w oczy, zaczyna obrazowo i ze szczegóøami
opisywa sam fizyczny atak.)
Dr. Salter: Wystarczy. Nie nakr caj si . Opowiedz mi o fantazjach, które prowadz do gwaøtu. Na przykøad w
jaki sposób znalazøby ofiar ? Jak uzyskaøby nad ni wøadz ?
Pacjent: (Odchyla si z powrotem i opiera; jest najwyra niej rozczarowany.) Pojechaøbym pod zakøady w
mie cie i szedø za pakowaczk , która musi przej przez las. (Miejscowo , z której pochodziø badany le y w
Appalachach.)
Dr. Salter: Robiøe tak?
Pacjent: Nie raz.
Dr. Salter: A jak w swoich fantazjach przezwyci asz jej opór?
Pacjent: U ywaj c no a.
Dr. Salter: Kupiøe sobie taki?
Pacjent: Tak.
Dr. Salter: Czy nosisz go z sob , gdy tak chadzasz za pakowaczkami?
Pacjent: Tak.

Mimo, e pacjent nie przyznaø si do zgwaøcenia kogokolwiek, powiedziaø wystarczaj co
wiele, by byøo jasne, e nie jest jedynie ekshibicjonist , lecz w najlepszym razie ma wielorakie
parafilie i aktualnie uprawia tzw. gwaøcicielski krok - technik nagminnie stosowan przez
gwaøcicieli przed samym fizycznym atakiem. Oczywi cie mo liwe, a nawet bardzo
prawdopodobne, e jest on gwaøcicielem na tyle sprytnym by nie przyzna si , e øamaø prawo.
Niestety, napastnicy seksualni stanowczo zbyt rzadko s wypytywani o inne dewiacyjne
zachowania ni wykazany, zwykle jeden, atak. Abel i kol. (1985, str. 193-194) cytuje nast puj c
rozmow z gwaøcicielem:
Dr Abel: W jakie poza tym wchodziøe seksualne dewiacje?
Pytany: (Brak odpowiedzi)

Dr Abel: Czy poci gaj ci dzieci?
Pytany: Tak. (Døuga pauza.) Anga uj si w to od czterech lat.
Dr Abel: Ile razy wchodziøe w takie zachowania?
Pytany: Ponad trzydzie ci czy czterdzie ci.
Dr Abel: A co na to twoja poprzednia terapeutka?
Pytany: Nic.
Dr Abel: Nie mówiøe jej o tym!?
Pytany: Nie.
Dr Abel: Jak to mo liwe, e nie powiedziaøe jej o swoich praktykach z dzie mi?
Pytany: Bo mnie o to nie pytaøa.

Co grosza, cz
terapeutów nie zadaj istotnych pyta nawet na temat zachowa , z powodu
których pacjent szuka u nich pomocy. Maletzky (1991), na podstawie grupy licz cej ponad pi
tysi cy seksualnych napastników leczonych w jego klinice, stwierdza, e „wi kszo z tych, którzy
wcze niej gdzie si leczyli, w wywiadach nigdy nie byøa pytana o zaburzenia ich wzorców
seksualnego podniecania si , o rodzaje fantazji, ani o praktyk masturbacji” (str. 40).

Nieseksualne napa ci seksualnych napastników
Gwaøciciele
Jednym z najbardziej wstrz saj cych odkry jakie pøyn z fachowej literatury na temat
seksualnych napastników, jest stopie , w którym nawet sprawcy kazirodztwa, dopuszczaj si
innych przest pstw. O tym, e gwaøciciele najcz ciej maj tak e inn kryminaln przeszøo ,
wiedziano od dawna. Abel i kol. (1985) podaj , e 29% z ich grupy 89 gwaøcicieli speønia kryteria
DSM-II dla zaburzenia osobowo ci aspoøecznej, podczas gdy Marques, Day, Nelson i Miner (1989)
informuj , e w ich grupie 135 gwaøcicieli a trzy czwarte z nich speønia te kryteria. Prentki i
Knight (1991) stwierdzaj , e 40% z ich grupy 106 skazanych i uwi zionych gwaøcicieli speønia
kryteria nie tylko zaburzenia osobowo ci aspoøecznej, ale i psychopatii wedøug Arkusza Psychopatii
Hare (Hare, 1980).
Nawet w ród møodocianych gwaøcicieli du a liczba z nich, jak si okazuje, przejawia
równolegle zachowania aspoøeczne. Lewis, Shanock i Pincus (1979), stwierdzili, e - poza jednym
wypadkiem na 17 - wszyscy ci nieletni napastnicy seksualni s notowani z powodu jakich
nieseksualnych przest pstw dokonywanych przed seksualnym atakiem. Jedyny z nich, który nie byø
notowany, miaø na koncie podpalenie wøasnego domu, podkøadanie ognia pod inny, oraz d gni cie
no em dziecka w swojej grupie w przedszkolu, jednak ze wzgl du na wiek odesøano go do szpitala,
a nie na policj . Awad i Saunders (1991) podaj , e 63% z ich grupy 49 møodocianych napastników
seksualnych posiada te histori zachowa aspoøecznych, w wi kszo ci notowanych przest pstw.
Podobnie Pithers, Beal, Armstrong i Petty (1989) u 44% grupy 64 gwaøcicieli stwierdzaj
wcze niejsze aresztowania z powodu przest pstw nieseksualnych.
Nawet w grupach pozaklinicznych okazywaøo si , e nieschwytani gwaøciciele popeøniali
tak e inne aspoøeczne czyny. W grupie uczniów klas przedmaturalnych Rapaport (1984) wykrywa
cz stsze wyst powanie aspoøecznych zachowa u chøopców seksualnie agresywnych, ni u ich
nieagresywnych seksualnie kolegów. Malamuth (1989) stwierdza, na podstawie doniesie samych
sprawców, e skøonno do wymuszania seksu i gwaøcenia idzie w parze ze skøonno ci do
kradzie y i zabójstw.
Liczby podawane przez Weinrott i Saylor (1991) s uderzaj co wysokie nawet je li
pami tamy, e dotycz gwaøcicieli. W roku poprzedzaj cym gwaøt, trzydziestu siedmiu skazanych
za ten czyn dokonaøo ø cznie ponad 11 tysi cy nieseksualnych przest pstw, co na jednego
czøowieka daje dokøadnie jedno przest pstwo na jeden dzie . Ka dy z gwaøcicieli mówiø o
przynajmniej jednym nieseksualnym przekroczeniu prawa, przy czym rednia liczba karalnych
czynów wynosiøa 10,5 na mo liwych 22. Ponad poøowa grupy miaøa na koncie wøamania (pod
nieobecno
poszkodowanych), a prawie poøowa rabunki (gdy byli w domu). W roku
poprzedzaj cym gwaøt, tych 37 gwaøcicieli dokonaøo ø cznie 380 przest pstw obu tych typów.

Sze dziesi t dwa procent tej grupy dokonywaøo napa ci obci onych komponent seksualn .
Jeden osobnik spo ród nich (który tak e molestowaø dzieci) sam przyznaø, e w roku
poprzedzaj cym gwaøt dokonaø 2 038 nieseksualnych narusze prawa. Tablica 1.5 wymienia rodzaje
przest pstw, do których przyznawaøo si wi cej ni 20% gwaøcicieli.
Tablica 1.5 Nieseksualne przest pstwa gwaøcicieli (wedøug doniesie ich samych) w ostatnim roku przed dokonaniem gwaøtu
(N = 37)
___________________________________________________________________________________________________________
% gwaøcicieli
ø czna liczba napa ci
rednia
___________________________________________________________________________________________________________
za ywanie twardych narkotyków
pobicie swojej partnerki

57
46

376
197

10,2
5,3

pobicie innej kobiety

89

297

8,0

kradzie w domu towarowym

46

777

21,0

kradzie czyjej wøasno ci

62

976

26,4

wymuszanie

24

47

1,3

dostarczanie narkotyków nieletnim

46

1009

27,3

kradzie > 100 dol.
sprzedawanie twardych narkotyków

59
27

159
554

4,3
15,0

pija stwo w miejscu publicznym

84

2231

60,3

wydarcie czego , odarcie kogo z czego

62

120

3,2

wøamanie i wtargni cie

57

315

8,5

nielegalne posiadanie broni

43

2089

56,5

porwanie

78

172

4,6

rabunek

46

65

1,8

przywaøszczenie > 100 dol.

73

1535

41,5

udziaø w zbiórkach gangu
100
11277
304.8
__________________________________________________________________________________________________________
ródøo: Wienrott i Saylor (1991). Przedrukowane po przejrzeniu za zgod Sage Publications, Inc.

Tablica 1.6 Nieseksualne przest pstwa oprawców molestuj cych dzieci (wedøug doniesie ich samych) dokonane w ostatnim
roku przed seksualn napa ci (N = 67)
_____________________________________________________________________________________________________
% molestuj cych
ø czna liczba napa ci
rednia
_____________________________________________________________________________________________________
pobicie partnerki/partnera

28

170

2,7

kradzie w domu towarowym

27

183

2,9

kradzie czyjej wøasno ci

33

358

5,6

dostarczanie narkotyków nieletnim

23

923

14,4

pobicie dziecka z rodziny

36

539

8,4

pobicie innego dziecka

22

106

1,7

kradzie > 100 dol.

23

133

2,1

pija stwo w miejscu publicznym

44

1360

21,2

wydarcie czego , odarcie kogo z czego

23

63

1.0

wøamanie i wtargni cie

22

223

3,5

nielegalne posiadanie broni

22

1412

22,1

porwanie

20

270

4,2

przywaøszczenie > 100 dol.

39

759

11,8

_____________________________________________________________________________________________________
ródøo: Wienrott i Saylor (1991). Przedrukowane po przejrzeniu za zgod Sage Publications, Inc.

Oprawcy molestuj cy
Zwykle øatwo przyjmujemy fakt, e gwaøciciele popeøniaj te cz sto przest pstwa
nieseksualne, jednak ludzi seksualnie molestuj cych dzieci rzadziej podejrzewamy o zachowania
aspoøeczne. Chocia w jednym z opracowa (Abel i kol., 1985), tylko 12% z 232 molestuj cych
mie ci si w kategorii tzw. osobowo ci aspoøecznej, inne badanie - Weinrott i Saylor, 1991 - podaje,
e 67 oprawców seksualnie molestuj cych dzieci popeøniøo w roku poprzedzaj cym uwi zienie
ø cznie ponad osiem tysi cy innych przest pstw. Jak wida z tablicy 1.6, 20 i wi cej procent z nich
dokonywaøo czysto kryminalnych aktów, takich jak: wøamania z wtargni ciem, porwania,
wydzieranie, kradzie e, noszenie broni bez zezwolenia i podawanie narkotyków nieletnim. Podobne
liczby znajdujemy u Awad i Saunders (1991) w badaniach dotycz cych møodocianych oprawców
molestuj cych. U poøowy z nich okres poprzedzaj cy seksualn napa to ci g ró nych zachowa
aspoøecznych.
Nawet w uj tej oddzielnie przez Weinrott i Saylor (1991) grupie 21 sprawców kazirodztwa
liczba przest pstw nieseksualnych nie spada do zera. Mimo, e istotnie mówi oni o mniejszej
liczbie swoich innych narusze prawa ni gwaøciciele czy pedofile pozarodzinni, ka dy z nich
przyznaø si do co najmniej jednego przest pstwa nieseksualnego. Tablica 1.7 zestawia te rodzaje
nieseksualnych przest pstw, do których przyznawali si sprawcy kazirodztwa. Wida wi c, e
nawet oni w ród napastników seksualnych, popeøniali caøa gam tych czynów.
Tablica 1.6 Nieseksualne przest pstwa sprawców kazirodztwa (wedøug doniesie ich samych) dokonane w ostatnim roku
przed seksualn napa ci (N = 21)
_____________________________________________________________________________________________________
% molestuj cych
ø czna liczba napa ci
rednia
_____________________________________________________________________________________________________
za ywanie twardych narkotyków

24

180

8,6

pobicie partnerki/partnera

43

38

1,8

kradzie w domu towarowym

29

105

5,0

kradzie czyjej wøasno ci

29

92

4,4

dostarczanie narkotyków nieletnim

24

131

6,2

pobicie dziecka z rodziny

62

456

21,7

pija stwo w miejscu publicznym

43

1360

21,2

wydarcie czego , odarcie kogo z czego

24

23

1,1

przywaøszczenie > 100 dol.
33
265
12,6
_____________________________________________________________________________________________________
ródøo: Wienrott i Saylor (1991). Przedrukowane po przejrzeniu za zgod Sage Publications, Inc.

Kazirodztwo: czy to tak e seksualna napa ?
Dane dotycz ce wielorakich parafilii oraz nieseksualnych przest pstw popeønianych przez
sprawców kazirodztwa podwa aj szeroko rozpowszechnione przekonanie, e ró ni si oni
specjalnie od innych seksualnych napastników. Tradycyjnie kazirodztwo dot d uwa ane byøo za
wynik dysfunkcji rodziny, a nie za jej przyczyn (Alexander, 1985; de Young, 1982; Gutheil &
Avery, 1977; James & Nasjleti,1983; Lutz & Medway, 1984; Mrazek & Bentovim, 1981; Taylor,
1984).
Giarretto pisze na przykøad w jednym z artykuøów („Przesøanki leczenia kazirodczej

rodziny”), e „kazirodcze zachowania s jednym z symptomów dysfunkcyjnej rodziny” (str. 19).
Nast pnie stwierdza, e napastnik taki wcale nie postanawia wykorzysta dziecka - e nie jest to
sprawa jego decyzji czy wyboru: „Nadu ywaj ce zachowanie jest jedynym (kursywa dodana)
sposobem na redukcj chronicznie niskiego poczucia warto ci oprawcy, powodowanego
niezaspokojeniem jego potrzeb” (str.18). Trepper & Barrett (1989) id jeszcze dalej w interpretacji
powy szego uj cia jako „kazirodczej rodziny”: „Wykorzystanie kazirodcze mo e wskazywa na
fakt, e twoja rodzina po prostu zbyt mocno si wzajemnie kocha i e b dziemy tylko musieli
otworzy wam inne sposoby okazywania sobie tej miøo ci” (str. 46).
Pogl d, e to nie napastnik, ale rodzina i jej dysfunkcja, odpowiedzialna jest za jego
kazirodcze ataki na dziecko* cho ma i potwierdzaj ce udokumentowanie, przez innych badaczy Becker & Coleman (1988), Herman (1981), Salter (1988) - zostaø podwa ony. Mimo to sprawcy
kazirodztwa nadal korzystaj z øagodniejszych wyroków i cz ciej wychodz na warunkowe
przedterminowe zwolnienie, ni napastnicy molestuj cy seksualnie obce dzieci.
Prawo nie rozpoznaje tej ró nicy i dlatego przekonanie, e to rodzinna dysfunkcja
odpowiedzialna jest za przest pstwo kazirodztwa, a nie sam oprawca, prowadzi do
usprawiedliwiania go i domniemania, e jest mniej niebezpieczny od napastników molestuj cych
obce dzieci i e mo e bezpiecznie zapanowa nad sob i pozosta w spoøecze stwie lub szybko do
niego powróci . Ale czy teoria, e sprawcy kazirodztwa nie stwarzaj ryzyka seksualnych nadu y
poza rodzin , ma jak wiarogodn podbudow ?
Niezbyt. Jak wspomniaøam wcze niej, Wienrott i Saylor (1991) podaj , e poøowa badanych
sprawców kazirodztwa molestowaøa równie dzieci spoza rodziny. Podobnie Faller (1990)
wykazuje, e ponad jedna trzecia z grupy 65 ojców z peønych rodzin molestowaøa tak e poza swoim
domem, przy czym cztery pi te z tej jednej trzeciej wykorzystaøo wi cej ni jedno obce dziecko.
W licznych badaniach coraz wi kszej grupy seksualnych napastników leczonych w systemie
otwartym, Abel i jego wspóøpracownicy (Abel i kol., 1988; Abel i kol., 1987; Abel i Rouleau, 1990)
odnotowuj ró ni ce si , ale zawsze wysokie, liczby sprawców kazirodztwa atakuj cych dzieci
tak e poza rodzin . Becker i Coleman (1988) podaj , e 44% m czyzn z ich grupy, którzy
molestowali dziewczynki w swoim domu, molestowali tak e obce dzieci pøci e skiej. Na dodatek
11% napastowaøo tak e chøopców spoza rodziny, 18% gwaøciøo, 18% uprawiaøo ekshibicjonizm, 9%
uprawiaøo progl dactwo, 4% okazaøo si tak e seksualnymi sadystami, a 21% procent posiadaøo
inne parafilie. Abel i kol. (1988) donosz , e 49% sprawców kazirodztwa, którzy atakuj
dziewczynki z rodziny, atakuje tak e inne dziewczynki, a 19% jest gwaøcicielami. Spo ród tych,
którzy molestuj chøopców z rodziny, 61% molestuje tak e dziewczynki spoza domu, a 68% tak e
innych chøpoców. Wreszcie Abel i Rouleau (1990) pisz , e tylko 12% (68 m czyzn) z ich grupy
seksualnych napastników ograniczaøo si wyø cznie do kazirodztwa, podczas gdy 131 (23%)
molestowaøo dzieci zarówno w rodzinie, jak i poza ni .

Co nam wiadomo o seksualnych napastnikach?
Wiek w jakim si uaktywniaj
Równie dost pne dane na temat wieku, w jakim uaktywnia si u napastników wzorzec
dewiacyjnego podniecania si , podwa aj zasadno
teorii, e za molestowanie dzieci
odpowiedzialne s tzw. zmienne sytuacyjne, takie jak: aktualny stres, alkoholizm, czy trudno ci
maø e skie. Wedøug Abel i kol. (1985) 42% z 411 badanych napastników ujawniaøo wzorzec
dewiacyjnego podniecania si przed pi tnastym rokiem ycia, a wi kszo
(57%) przed
dziewi tnastym rokiem. Najwcze niej uaktywnia si on u homoseksualnych pedofilów - ponad
poøowa z nich (53%) przejawia zainteresowanie dzie mi pøci m skiej jeszcze przed pi tnastym
rokiem ycia, a prawie trzy czwarte (74%) przed rokiem dziewi tnastym. W pó niejszej pracy na
ten temat Abel & Rouleau (1990) podaje, e 54% wszystkich napastników do osiemnastego roku
*

Podobnie w leczeniu alkokolików jasne jest od dawna, e to nie rodzina, stres, czy decyzje przeøo onych s odpowiedzialne za si gni cie po
kieliszek, a sam pij cy, który dopóki nie zrezygnuje z takich „usprawiedliwie ” i nie we mie osobistej odpowiedzialno ci za swoje picie, nie
b dzie mógø zacz trze wie .

ycia miaøo za sob przynajmniej jedno seksualne zainteresowanie dzieckiem. Pi dziesi t procent
pozarodzinnych oprawców zorientowanych na dzieci pøci m skiej uaktywnia si w tej dewiacji
przed szesnastym rokiem ycia, a przed osiemnastym robi to 40% pozarodzinnych pedofilów
zorientowanych na dzieci pøci e skiej, 40% sprawców kazirodztwa zorientowanych na chøopców,
25% sprawców kazirodztwa zorientowanych na dziewczynki, oraz 30% gwaøcicieli.
W badaniach Marshall i kol. (1991) 38 napastników z 129 osobowej grupy pedofilów (30%)
przyznawaøo si do seksualnego fantazjowania o dzieciach jeszcze przed dwudziestym rokiem
ycia. Jednak e w grupie tej tylko 68 napastników przyznawaøo si do fantazji kiedykolwiek na
temat dzieci, wi c z tych którzy je rozwijali, ponad poøowa uaktywniaøa ten wzorzec ju w okresie
dojrzewania. I tutaj wi c, podobnie jak podaje Abel, pozarodzinni, zorientowani na dzieci pøci
m skiej pedofile, startuj najwcze niej. Ponad 40% z nich fantazjowaøo przed dwudziestym rokiem
ycia na temat stosunków seksualnych z maøymi chøopcami, podczas gdy w przypadku pedofilów
zorientowanych na dziewczynki byøo to 30%. Jednak e u Marshall i kol. tylko 11% sprawców
kazirodztwa przyznawaøo si do tak wczesnych pocz tków.
Longo i jego wspóøpracownicy (Longo & Groth, 1983; Longo & Mc Fadin, 1981) podaje, ze
rednio 35% gwaøcicieli i pedofilów molestuj cych posuwa si dalej ni samo rozbudzenie wzorca
dewiacyjnego podniecania si i popeønia pierwsze dewiacyjne akty seksualne jeszcze we wczesnym
okresie dojrzewania. W nie opublikowanej pracy (Freeman-Longo, 1985) Longo podaje, e w
grupie 30 skazanych i uwi zionych pedofilów molestuj cych redni wiek dokonania pierwszej
seksualnej napa ci na dziecko wynosiø 15 lat, podczas gdy redni wiek pierwszego aresztowania za
jak z nich - nie wcze niej ni 28. W przypadku gwaøcicieli redni wiek pierwszego gwaøtu i
pierwszego skazania wynosiøy odpowiednio 18 i 24 lata.
Inne prace dokonuj tak samo zgodnych odkry . Ponad jedna trzecia (35.5%) grupy badanej
przez Marshall i kol. (1991) przyznawaøa si do popeønienia pierwszej seksualnej napa ci jeszcze w
wieku dojrzewania. Groth (Groth, Hobson & Gary, 1982) podaje, e ponad poøowa z jego ponad
500 osobowej grupy m czyzn, których leczyø(a), popeøniøa lub usiøowaøa popeøni seksualn
napa na dziecko przed szesnastym rokiem ycia, podczas gdy w grupie 149 pedofilów skazanych
za molestowanie dzieci (Groth, 1979) 7% dokonywaøo pierwszej napa ci jeszcze przed okresem
dojrzewania. Tak e Freund i Kuban (1993) stwierdzaj ró nic w cz stotliwo ci ujawniania si
seksualnego zainteresowania przed jedenastym rokiem ycia pomi dzy pedofilami a grup
kontroln homo- i heteroseksualnych ludzi zorientowanych na osoby dorosøe. Freund i Kuban (str.
323) formuøuj wniosek, e: „u wi kszo ci pedofilów (mo liwe e nawet u wszystkich) wyst pienie
tej parafilii jest zdeterminowane przynajmniej od wczesnego dzieci stwa”.
Znaczna cz
napastników seksualnych, w tym i sprawcy kazirodztwa, uaktywnia
zainteresowania dewiacyjn seksualno ci w okresie dojrzewania i cz sto te zaczyna karier
seksualnego prze ladowcy jeszcze w wielu lat kilkunastu.
Kim s ?
Program telewizyjny 60 Minut rozpocz ø kiedy cykl pt.: McMartin dotycz cy przedszkoli
od pokazania grupki rozmawiaj cych mi dzy sob swobodnie ludzi oskar onych o czyny lubie ne
wobec dzieci. Gøos komentatora zapytaø, czy ludzie ci wygl daj na napastników molestuj cych
seksualnie dzieci? Istotnie, przekonanie, e pedofile musz wygl da inaczej, mówi inaczej i
zachowywa si inaczej, jest bardzo powszechne. W ten sposób pewien wst pny wywiad z
czøowiekiem skazanym ostatecznie za seri gwaøtów zawiera obserwacj , e podejrzany: „otwieraø
przed terapeutk drzwi, przepuszczaø j pierwsz i zamykaø je za ni , co jest bardzo opieku czym
gestem i - jak si u niego okazuje - zaznacza si w caøym wzorcu jego zachowania”. Domniemany
napastnik zostaø oceniony przez ni w wywiadzie jako „miøy, kontaktowy, troskliwy i delikatny kto kto wygl da na czøowieka czepi cego przyjemno z bycia pomocnym i opieku czym”. Osoba
badaj ca uznaøa to za wiadectwo jego niewinno ci. Bo gwaøciciele, rzecz jasna musz by na
codzie le wychowani i grubia scy, nawet na przesøuchaniu w s dzie...
The False Memory Syndrome Foundation of Philadelphia („Syndrom” Faøszywych
Wspomnie - Fundacja Filadelfia), na podstawie danych o rodzinach, które szukaøy pomocy w tej

organizacji broni cej rodziców przed oskar aniem ich przez dorosøe dzieci o wykorzystanie
seksualne (Remembering „Repressed” Abuse, 1992 - przypominanie sobie „wypartych” nadu y ),
przytacza, e cztery pi te z tych maø e stw trwa nadal, a z trwaj cych kolejne cztery pi te yje w
maø e skim szcz ciu. Pokazuje, e wi kszo tych rodziców odebraøa starann edukacj - dwie
trzecie ojców i poøowa matek posiada przynajmniej wyksztaøcenie wy sze lub póøwy sze - i e ich
dochód roczny na rodzin wahaø si wtedy rednio od 60.000$ do 69.000$. Rodzice ci twierdzili
zazwyczaj, e ich rodzina jadaøa razem, razem sp dzaøa urlopy i bardzo interesowania si
wychowaniem i sprawami dzieci. Fakty te miaøy miaøy wesprze dowody, e oskar enia ich przez
wøasne dzieci o wykorzystanie seksualne nie s prawdziwe. „Rodzinom tym udaøo si zrealizowa
marzenie wszystkich Amerykanów - tzw. American dream” - napisaøa Hollida Wakefield
(Remembering „Repressed” Abuse, 1992, str. 7).
Pomin na razie kwesti czy i w jakim stopniu rodzice ci wyolbrzymiaj jako ich dawnej
domowej harmonii, a skupi nad pytaniem, jakie istniej dowody, e mo na rozpozna seksualnego
oprawc na podstawie poziomu wyksztaøcenia, statusu ekonomicznego, sposobu sp dzania wakacji
czy aran acji posiøków? Wr cz przeciwnie, napastnicy seksualni - zwøaszcza sprawcy kazirodztwa pochodz najcz ciej wøa nie z grup bardzo dobrze notowanych pod wzgl dem ekonomicznym i
tzw. kultury osobistej. W tablicy 1.8 podaj dane wøadz federalnych o zawodach osób, jakie
aresztowano w tajnej operacji za produkcj pornografii z udziaøem wykorzystywanych przed
obiektywem dzieci.
Tablica 1.8 Zawody uprawiane na codzie przez producentów dzieci cej pornografii
________________________________________________________________________________________________________________________
rzeczoznawca ubezpieczeniowy
dyrektor zakøadów papierniczych
adwokat (2)
analityk marketingowy
piekarz / system trójzmianowy
muzyk (2)
goniec w banku
pracownik søu by meteorologicznej
kierownik baru
wøa ciciel warsztatu samochodowego
kelner
wøa ciciel zakøadu pogrzebowego
rze nik
wøa ciciel salonu fryzjerskiego
opiekun
kurator s dowy dla warunkowych zwolnie
wykøadaj cy dywany
rewident ksi gowy wypøacaj cy pobory
pracownik zakøadów chemicznych
policjant / oficer decyduj cy o zwalnianiu maøotetnich
nauczyciel muzyki w liceum
oficer policji (2)
profesor z wy szej uczelni
oficer policji na emeryturze
instalator sieci komputerowych
inspektor kolejnictwa
przedsi biorca buduj cy fortyfikacje
rencista (2)
dentysta (2)
emerytowany kadrowy / instruktor harcerstwa
stra nik wi zienny / dru ynowy prowadz cy harcerzy
sprzedawca (3)
technik elektryk
kierowca szkolnego autobusu
elektryk
szkolny bibliotekarz
in ynier
nauczyciel
praciwnik farbyczny
prowadz cy stacj obsøugi
rolnik
urz dnik transportu morskiego
dystrybutor filmów
poøawiacz krewetek
specjalista od ywiania sportowców
stanowy rewident ksi gowy
artysta grafik (2)
in ynier konstruktor
administrator szpitala
cywilny pracownik marynarki wojennej
malarz pokojowy
pracownik wojskowej komisji poborowej
dozorca
pracownik usøugowy
przedstawiciel biura po rednictwa pracy
in ynier sprz tu wideo
szef dziaøu kredytów
producent wideo
maszynista
konserwator sieci wodnej
pracownik remontowy
________________________________________________________________________________________________________________________

Mamy tu przekrój przez wszystkie rodzaje zawodów jakie s wykonywane w Ameryce i
wszystkie przedziaøy zarobków. Wynika st d, e na podstawie poziomu socjoekonomicznego nie da
si przewidzie wyst powania seksuanych dewiacji; nie jest w stanie uczyni te tego psychiatria za
pomoc dzisiejszych narz dzi i testów. Becker i Quinsey (1993) stwierdzaj krótko:
Tego, czy dana osoba popeøniøa seksualn napa na dziecko, czy te nie, nie s w stanie
rozstrzygn
adne kliniczne badania. Nie istniej takie psychologiczne testy ani techniki. Pytania
tego rodzaju najlepiej pozostawi detektywom i s dom. (str. 169)

Nichols i Molinder podsumowuj istniej c literatur na temat testów psychologicznych pod
k tem identyfikacji seksualnych napastników na podstawie ich cech stwierdzeniem: „ aden test, ani
aden przyrz d ani najbardziej pomysøowy rodek nie jest w stanie wyselekcjonowa seksualnie
zdewiowanego czøowieka spo ród masy innych” (str. 3). Myers i kol. (1989) w swojej recenzji
konkluduj :
Seksualni oprawcy nieletnich stanowi ró norodn grup obojga pøci, która posiada tak samo
maøo cech wskazuj cych na seksualne dewiacje, jak inni ludzie. Co wi cej nie mamy adnego
testu ani przyrz du pozwalaj cego na wykrycie osób, które seksualnie napastowaøy dzieci lub
b d to robi . ... Nie istnieje aden psychologiczny profil „typowego” pedofila. (str. 142)

„Zawodno procedur szacuj cych napastników seksualnych” Barnard, Fuller, Robbins i
Shaw (1989) przypisuj „ewidentnemu fiasku tradycyjnych psychologicznych testów w
wyró nianiu pedofilów spo ród innych ludzi, jak te w rozró nianiu typów seksualnych oprawców”
(str. 50). Bior c jednak e pod uwag zró nicowanie innych przest pstw jakie popeøniaj seksualni
napastnicy, owo fiasko psychologicznych testów mo e wynika nie z ich niedoskonaøo ci, ale z
przenikania si tych dwóch grup.
Maletzky (1991) na podstawie przebadania ponad pi ciu tysi cy seksualnych napastników
dochodzi do wniosku:
Nie istnieje adne udokumentowanie „typowej” osobowo ci seksualnego napastnika. ... T grup
ludzi cechuje raczej wøa nie peøna ró norodno : równie dobrze oprawca mo e by profesorem
uniwersytetu jak i tzw. lumpem, duchownym jak i ateist , abstynentem jak i alkoholikiem czy
narkomanem, osob nastoletni jak i po siedemdziesi tce. Co wi cej, napastnik . . . mo e mie
døug histori aresztowa , jak i nie by notowany wcale, mie histori leczenia i wystawion
diagnoz lub nie mie jej wcale. . . Przygl daj c si moim pacjentom nie mogøem stwierdzi , by
odznaczali si oni jakimikolwiek daj cymi si okre li cechami demograficznymi ani
osobowo ciowymi, na podstawie których m naby ich rozpozna .

Zgadza si z tym Judith Herman (1990): „Z diagnostycznego punktu widzenia najbardziej
uderzaj ca jest w charakterystyce seksualnych napastników ich oczywista normalno ” (str. 180).
Pøyn ce st d nieporozumienia wyja nia w pewnym sensie Berlin:
Ludzie cz sto myl spraw cech charakteru ze spraw seksualnej orientacji czy typu seksualnych
preferencji, wi c wydaje im si , e pedofil musi by kim szczególnym, kto si jako odró nia.
Tymczasem ludzie, którzy s kompulsywnymi pedofilami, mog na przykøad ci le przestrzega
prawo na innych polach, mog by odpowiedzialni w pracy, mog ywo interesowa si losem
innych - mog wydawa si jednostkami szczególnie warto ciowymi czy wybitnymi. Tak wi c
cechy charakteru s niezale ne od seksualnej orientacji i typu seksualnych zachowa . (Berlin,
quoted i Knopp, 1984, str.9)

Zapewne jednak rozró nienia i oddzielenia cech charakteru jednostki od wyst powania u
niej seksualnej dewiacji nie mo na odda lepiej, ni zrobiø to autor poni szych søów:
Pragn opisa wam pewnego, seksualnie molestuj cego dzieci, czøowieka, którego wietnie znam.
Wychowaø si on w bardzo pobo nej chrze cija skiej rodzinie. W dzieci stwie rzadko opuszczaø
msze. Tak e gdy byø ju dorosøy, nadal byø godnym zaufania i szanowanym czøonkiem ko cioøa. W
szkole otrzymywaø wiadectwa z czerwonym paskiem, a na studiach zbieraø nagrody rektorskie.
O eniø si i zostaø szcz liwym ojcem dziecka. Prowadziø dru yn møodzików w amatorskiej lidze
koszykówki. W swoim zborze byø liderem ko cielnego chóru. Nigdy nie u ywaø narkotyków ani
substancji nielegalnego pochodzenia. Byø powszechnie uwa any za schludnego pod ka dym
wzgl dem obywatela kraju. Wszyscy okazywali mu sympati . Pracowaø spoøecznie w licznych
wieckich organizacjach i przedsi wzi ciach. Miaø wietn prac , dobrze zarabiaø i uwa ano go za
po ytecznego czøonka spoøecze stwa. Jednak e od wieku trzynastu lat molestowaø seksualnie
maøych chøopców. Jego ofiar nigdy nie padøo obce dziecko - ze wszystkimi wpierw si
zaprzyja niaø. Obecnie siedzi z pi cioletnim wyrokiem za czyn lubie ny wobec nieletniego. Znam

go najlepiej ze wszystkich, gdy to jestem ja sam!!!
(pedofil maj cy za sob okoøo stu ofiar)

Badania potwierdzaj fakt, e wielu seksualnych napastników nie wykazuje adnej patologii
uchwytnej dla ogólnych ani szczególnych testów psychologicznych czy klinicznych wywiadów.
Abel i kol. (1985) informuje, w wietle aktualnych na tamten czas kryteriów DSM-II*, e 60%
grupy 232 pedofilów i 35% grupy 89 gwaøcicieli leczonych w systemie otwartym nie wykazywaøo
adnych innych psychopatologii poza seksualn dewiacj .
Mimo to 12% ludzi seksualnie molestuj cych dzieci i 29% gwaøcicieli speønia kryteria
osobowo ci aspoøecznej - a wi c znaczna mniejszo tej populacji wykazuje jednak zaburzon
osobowo . Wykrywano j cz sto tak e u napastników seksualnych notowanych w policyjnych
kartotekach (Henn, 1978; Knogdt, Rosenberg & Schneider, 1985). Pithers, Kashima, Cumming i
Beal (1998) w grupie 136 pedofilów i 64 gwaøc cych (z których przeciw wszystkim toczyøo si
dochodzenie, a cz
odbywaøa ju wyroki) stwierdzili u 53% pierwszych i 61% drugich zaburzenia
osobowo ci. Marquez i kol. (1989) zdiagnozowali jako osobowo zaburzon niespeøna poøow
badanych przez siebie pedofilów molestuj cych, ale ju ponad trzy czwarte gwaøcicieli. Najcz ciej
wyst powaøa osobowo aspoøeczna. Jednak e stwierdzenie zaburzonej osobowo ci adn miar
nie mo e by kryterium diagnostycznym wskazuj cym na seksualne dewiacje, ani te nie
stwierdzenie zaburzenia osobowo ci nie mo e by dowodem, który te zachowania wyklucza.
Sprawa domniemanego psychologicznego profilu seksualnych napastników nigdzie nie jest
wa niejsza ni w s dzie. Widziaøam wiele orzecze s dowych, które tylko dlatego stwierdzaøy, e
podejrzany nie mógø molestowa dziecka czy dokona gwaøtu, bo nie przejawiaø pewnych
mentalnych cech lub okre lonych zachowa , pasuj cych do „profilu” seksualnego oprawcy.
W jednym z procesów sam brak kryminalnej przeszøo ci u oskar onego o czyn lubie ny
wobec dziecka zostaø uznany przez s d za dowód, e pods dny nie jest tym napastnikiem, i to mimo
faktu, e przygniataj ca wi kszo nieseksualnych przest pstw popeønianych przez t grup nigdy
nie zostaje wykryta. W innym z przypadków przyznanie przez oskar onego, e ma trudno ci
seksualne przy wspóø yciu z on , a do tego problem z alkoholem, zostaøo u yte przez s d do
zdyskredytowania caøkiem wiarogodnego wyliczenia przez jego syna doznanych seksualnych
nadu y . Przesøuchuj ca inspektor miaøa odczucie, e ojciec byø „bardzo otwarty” w czasie
ledztwa i e ta „otwarto ” wskazuje na jego „prawdomówno ”. Jednak poniewa zeznania syna
byøy przekonuj ce, uznaøa, e istotnie doznaø on w dzieci stwie seksualnych nadu y , ale oprawc
nie mógø by jego ojciec.
Próby wykorzystania przez obron braku domniemanego profilu seksualnego napastnika s
dlatego tak cz ste, bo oskar eniu w takich wypadkach nie wolno opiera si na stwierdzeniu
istnienia takiego „profilu”. Mimo to prowadzone s pewne, cho nie odnosz ce sukcesu próby, by
znie to ograniczenie dotycz ce strony oskar ycielskiej (Myers i kol., 1989, str. 142-144).
Tymczasem adnej ze stron nie powinno si gwarantowa takiej mo liwo ci. Nie mog si one
opiera na takim my leniu, nawet je li w literaturze fachowej znajd dla niego jak podbudow .
Od strony prawnej Myers i kol (1989) okre laj takie argumentu jako „oparte na uprzedzeniach i
myl ce” (str 144). Operowanie „profilem” napastnika to nie tylko zøa psychologia, ale i zøe prawo.
Wøa nie teraz, w momencie gdy pisaøam te søowa, zadzwoniøa do mnie pewna terapeutka by
mi oznajmi , e jej klient - wiatøy, inteligentny i przemiøy lekarz, jak go okre liøa - nie mógø
molestowa swej trzyletniej córeczki, o czym dziewczynka mi opowiadaøa. „Dlaczego nie mógø?” spytaøam. Ja przecie nie wiem, czy j wykorzystywaø, czy nie, jestem w trakcie pracy z maø i
dopiero zaczynam sporz dza opini s dow . Bardzo ciekawe jednak, sk d ta terapeutka, która
przecie nie søyszaøa i nie widziaøa opowie ci córeczki, jest tak pewna jej nieprawdziwo ci i
niewinno ci swojego klienta.
„Dlatego” - søysz odpowied w søuchawce - „ e o ma kompletnie niezrównowa on on ,
po prostu paranoiczk ”. Tak, to rzeczywi cie fakt, ale przypominam jej, e wielu pedofilów wybiera
sobie takie partnerki. To daje im øatwy, codzienny dost p do dzieci i lepiej ich kryje w razie wpadki.
*
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To e kto ma niezrównowa on on nie powie ci, czy jest pedofilem, czy nie. A trudniej jest mówi jej - rozprawi si z argumentacj trzylatki, ni to si na ogóø my li.
„U niego to jednak niemo liwe” - mówi mi. Pracuje z tym klientem od trzech lat i ma jego
dobrze udokumentowany odbiór; on nie ma nawet ladu cech psychopatycznych. Przypominam jej
wi c, co podaje literatura: e tylko cz
seksualnych napastników ma ze sob nie w porz dku co
wi cej ni sam t dewiacj i e wielu pedofilów potrafi latami wodzi swoich terapeutów za nos.
„A czy aby byli oni w zdrowej terapii?” søysz pytanie. Bo e, ona nie wierzy, e terapeuci mog w
ogóle by kompetentni!
Nie przekonuj jej døu ej, gdy si upiera, e nigdy nie widziaøa, aby ten jej klient
kiedykolwiek przekraczaø jakiekolwiek granice mi dzy nim a dzieckiem. Niecierpliwi si tylko i
walcz z irytacj w moim gøosie, pytaj c: „A czego si spodziewasz? e ci zademonstruje? Czy
wyobra asz sobie, e kto kto molestowaø dziecko przekroczy wobec niego granice przy tobie w
gabinecie, czy ch tnie opowie, co z nim robi bez wiadków w domu?” Ka da z nas jest ju nie le
zdenerwowana; ona - tym, e rozwa am mo liwo , i jej klient rzeczywi cie mo e by pedofilem,
a ja - tym, e ona nie chce jej dopu ci .
Przekonanie, e mo na na podstawie wywiadów i testów stwierdzi , czy kto jest
seksualnym oprawc , lub te wykluczy tak mo liwo , to powa ny terapeutyczny bø d. Niestety
nie jest on ograniczony tylko do rodowiska psychologicznego. Przypominaj mi si przypadki z
mojej praktyki, kiedy znani ludzie pisali zbiorowe listy i zbierali podpisy pod petycjami, domagaj c
si uniewinnienia dla jakiego wybitnego przedstawiciela spoøecze stwa w przekonaniu, e kto
taki nie mo e napastowa seksualnie dzieci, gdy na koniec uzyskiwaøam od niego osobiste,
gwarantowane tajemnic , przyznanie si .
Przypomina mi si tak e pedofil, który usiøowaø otworzy si przed duchownym na
spowiedzi, mówi c najpierw, e søyszaø jak jaka osoba opowiadaøa, i molestuje on dzieci.
Duchowny roze miaø si tylko na „takie bzdury”, dodaj c, e nigdy by nie uwierzyø, gdyby usøyszaø
co podobnego na temat penitenta. Pedofil ten opowiadaø mi o tym po latach, kiedy w ko cu wpadø
i zostaø skazany.
Przypominam sobie jak konferencj , na której pewna terapeutka wy wietliøa w swojej
prezentacji film z domniemanym napastnikiem, na którym bawiø si on ze swoim pi cioletnim
dzieckiem. Upieraøa si jednak, e poniewa dziecko w zabawie nie baøo si ojca, nie mógø on go
seksualnie molestowa . „Dlaczego nie?” - zapytaøam wtedy przypominaj c, i cz sto pedofile s
wprost dumni ze swojej zdolno ci do tak dokøadnego omotania dziecka, e pozostaje ono
przywi zane do oprawcy tak e po wykorzystaniu. „Znam liczne przypadki” - mówiøam - „kiedy
dzieci køamaøy, by ochroni sprawc , a nawet ostrzegaøy go o podejrzeniach”. W odpowiedzi
usøyszaøam pó niej: „gdyby ten czøowiek byø pedofilem, to bym to poznaøa”.
W owej prezentacji wspomniana terapeutka pokazywaøa te rysunki, jakie, jeszcze w dwa
lata po swojej wizycie u niej z matk , rysowaø ów chøopiec. Domniemany napastnik byø ju w
areszcie. Rysunki stanowiøy graficzny opis stosunków analnych, których nadal, jak twierdziø,
do wiadczaø ten siedmioletni wówczas malec. „Rysunki te musiaøy zosta sporz dzone przej jego
niezbyt zrównowa on matk . Dziecko nie mogøo ich narysowa ” - obja niaøa. No bo, mimo to,
tatu nie byø przecie pedofilem...
Wnioski
Dzisiejsza wiedza na temat seksualnego napastowania dzieci zaczyna tworzy silnie
trze wi cy obraz. Nadu ycia te s zachowaniami wysoce kompulsywnymi i powtarzalnymi, a
uporczywo ich powracania naprawd wstrz sa. Okazuje si nie tylko, e pedofile dokonuj wi cej
i bardziej ró norodnych seksualnych napa ci, ni dawniej my lano, ale te e znaczna cz
z nich
popeønia mnóstwo nieseksualnych przest pstw, co dodaje si caøo ciowego obrazu ich aspoøecznych
i nieobliczalnych zachowa .
Jak na zøo , najbardziej deprymuj cym aspektem tych czynów jest ich niewidzialno . Abel
i kol. (1987) ustalaj wykrywalno na 3%. Russell (1984) podaje, ze zaledwie 5% tych przest pstw

jest zgøaszanych na policj , a mniej ni jeden procent ko czy si aresztowaniem sprawcy i
wyrokiem skazuj cym na wi zienie. Pewna cz
opracowa badawczych stwierdza, e olbrzymia
liczba ofiar przed osi gni ciem dorosøo ci nigdy nikomu nie ujawnia tych faktów, a czasami dociera
do nich dopiero wskutek pyta zadawanych przez osob badaj c (Donaldson, 1983; Finkelhor,
1984; Russell, 1984; Salter 1988).
Do trudno ci w wy ledzeniu seksualnych nadu y na dzieciach dodaje si fiasko testów
psychologicznych w nieomylnym identyfikowaniu sprawcy na podstawie jego cech. Nie tyle
wynika to z niedomogów samych testów - generalnie wychwytuj przecie one to, co powinny - ile
z faktu, e seksualna dewiacja cz sto jest jedynym zaburzeniem u pedofila, który tym aberracjom
oczywi cie zaprzecza.. W tøe s powody by oczekiwa , e testy stworzone w celu wykrycia np.
depresji, schizofrenicznego my lenia czy alkoholizmu wyøowi seksualnych napastników spo ród
ogóøu, je li nie s oni w depresji, nie maj schizofrenii czy nie s uzale nieni od alkoholu.
Specjalnie opracowane badania pod k tem seksualnej dewiacji musz opiera si na doniesieniach
samych napastników, co w ich przypadku okazuje si my leniem yczeniowym, zwøaszcza je li
maj na karku prokuratora.
Z powodu trwaøych psychicznych spustosze , jakie powoduje seksualna napa na dziecko
(patrz rozdziaøy 4, 5 i 6), tragiczn ironi jest, e co tak skrajnie zøowrogiego jest jednocze nie tak
skrajnie osnute milczeniem. Cz ciowo pøynie to z faktu, e seksualni oprawcy potrafi by - i
cz sto s - lud mi dobrze wyksztaøconymi i wielce szanowanymi przez swoje rodowisko. Niestety
prawo cz sto wierzy tym wietnie funkcjonuj cym „filarom” spoøecze stwa zamiast ich ofiarom,
które cierpi z powodu ró nych dotkliwych nast pstw tych nadu y . Wielokrotnie widziaøam jak
emocjonalne niezrównowa enie dorastaj cej osoby byøo wykorzystywane do podwa enia
wiarogodno ci jej zezna , podczas gdy byøo ono wøa nie nast pstwem powtarzaj cego si w
dzieci stwie molestowania, które przetrwaøa.
Na okøadce którego z numerów pewien znany w caøej Ameryce magazyn zamie ciø zdj cie
maø onków przedstawionych jako ofiary faøszywego oskar enia przez córki o wykorzystanie
seksualne w dzieci stwie. Zawarty w rodku artykuø nie podawaø ani jednego dowodu na to, e
staj ca przed s dem para nie popeøniøa byøa zarzucanych przez swoje dzieci nadu y , poza faktami,
e maø onkowie byli rasy indoeuropejskiej, nale eli do klasy redniej, a przede wszystkim, e byli
szcz liwymi dziadkami. Autorom artykuøu oczywi cie nie mie ciøo si w gøowie, e tak zacni
ludzie mog seksualnie wykorzystywa dzieci.
Seksualna napa to swoisty psychiczny cyklon, w oku którego - jak w ród wyrywanych z
korzeniami krzew i domostw ogoøacanych z dachów - mimo ewidentnych spustosze ofiara musi
wykøóca si ze lepym wiatem o przyznanie, e istotnie co zøego si staøo. Sfrustrowany
opowie ci swojej nastoletniej klientki, która opisaøa szczegóøy gwaøtu popeønionego na niej przez
ojca, i chc cy dogodzi jej matce - gdy w rezultacie ta møoda dziewczyna musiaøa sp dzi ponad
caøy ostatni rok w klinice psychiatrycznej - pewien prawnik grzmiaø w s dzie: „Budujecie caø t
traum na imaginacji!”. Cho istnieje i taka mo liwo , jednak niedostrzegalno tych faktów i
izolacja z nimi ofiary seksualnej napa ci w dzieci stwie jest w jej dorosøym yciu gøównym
powodem zam tu, destrukcji i nieszcz . W dalszych rozdziaøach ksi ka ta zbada wpøyw
dynamiki przedstawionych wy ej nadu y seksualnych na wykorzystane dzieci i ich ycie jako

