
Rozdział 3 

NAPASTNICY SADYSTYCZNI A NIESADYSTYCZNI 
- SPUSTOSZENIA W OFIARACH 

 Spośród różnych typologii klasyfikujących seksualnych napastników najbardziej przydatny dla 
rozumienia ofiar jest – ze względu na dramatyczne różnice w ich doświadczeniach – podział na 
oprawców sadystycznych i niesadystycznych. Pod kątem gwałtów i morderstw o napastnikach 
sadystycznych zostało napisane bardzo wiele (Holmes i De Burger, 1988; Leyton, 1986; Ressler, 
Burgess i Douglas, 1988; Ressler, Burges, Douglas, Hartman i D'Agostino, 1986; Rulr, 1980; 
Wilson i Seaman, 1992), jednak dużo mniej mówi się o chronicznym wykorzystywaniu 
sadystycznym, a jeszcze mniej o chronicznym sadystycznym wykorzystywaniu dzieci.  
 Langevin (1990) określa sadyzm jako "seksualną anomalię w której jednostka czerpie 
seksualne gratyfikacje ze swojej władzy i kontroli nad ofiarą, z jej lęku, zagrożenia, poniżenia i 
degradacji, jak również z zadawania jej ran i śmierci (str. 106). Istota tej definicji – prawda, że 
sadyści czerpią seksualną przyjemność z zadawania komuś cierpień – jest akceptowana 
powszechnie.  
 Przykłady sadystycznych zachowań rozrzucone są po całej literaturze na temat nadużyć 
seksualnych:  

- mężczyzna, który odstrzelił nastolatce rękę, by w ten sposób podniecić się seksualnie (Abel i kol., 
1981, str. 133); 
- oprawca trzynastoletnich dziewczynek, który uwielbiał gwałcić je analnie na betonowej posadzce, 
aby było to dla nich bardziej bolesne (Abel i kol., 1981, str. 133); 
- gwałciciel ponad stu kobiet, który bił je celując w piersi, przypalał papierosami, smagał pasem i 
szpicrutą, wyrywał włosy łonowe i wpychał im w waginy drąg (Abel i kol., 1977); 
- ojciec, który przyżegał płomieniem świecy zadawane córce rany cięte waginy i brodawek (Fine, 
1990, str. 168); 
- seryjny morderca, który dusił żonę całując ją przez plastikową torbę, a kiedy traciła 
przytomność, aplikował jej seks. Bił ją pasem i gasił na niej papierosy (Groth, 1979);  
- ojciec, który - wiedząc dodatkowo, że jego dziewięcioletnia córeczka boi się ciemności - 
przywiązywał ją na noc do drzewa w lesie i pozwalał swoim kumplom wychodzić z mroku i gwałcić 
ją (Gelinas, 1992). 

 Od 2 do 5 procent napastników seksualnych to sadyści (Langevin, 1990). Zarówno Groth 
(1979) jak i Abel (1987) podają, że do tej kategorii należało 5% skazanych lub leczących się z 
wolnej stopy oprawców z ich grup. Na każdego z 28 sadystów z grupy Abel i kol. wypadało średnio 
po 29 aktów seksualnej przemocy i po 5 ofiar - łącznie 3800 aktów i 132 ofiary. We wcześniejszej 
publikacji, na podstawie częściowo tej samej grupy, Abel i kol. (1985) wyróżniają typy seksualnych 
napastników. Sadystyczne akty popełniało 6% pedofilów molestujących, 11% gwałcicieli, 11% 
podglądaczy, 11% ocieraczy i 4% ekshibicjonistów (Abel i kol., 1988). Freund (1990) podaje 
zasadniczo zbliżone liczby: w grupie 440 seksualnych napastników 4% podglądaczy, 6% 
ekshibicjonistów, 9% ocieraczy i 16% gwałcicieli było sadystami.  
 Znajdowano jednak i wyższe liczby. W grupie Marques i kol. (1989) 31% skazanych 
napastników seksualnych było sadystami, a w małej, 20 osobowej grupie Langevin (1990) - był ich 
zdumiewająco wysoki odsetek: 45%.  
 Sadyści przejawiają inny wzorzec podniecania się niż inni napastnicy seksualni i grupy 
porównawcze. Jak odnotowałam wcześniej, gwałcicieli podnieca zarówno przyzwalany jak i 
wymuszany seks, lecz nie obrazy samej przemocy fizycznej, bez składowej seksualnej. Sadyści na 
odwrót – przyzwalany seks na ogół nie podnieca ich wcale, lecz szczególnie silnie reagują na 
nieseksualną przemoc (Abel i kol., 1981). Abel podaje przykład mężczyzny, który w reakcji na 



opisy przyzwalanego seksu osiągał 16% pełnego wzwodu, 61% -  w reakcji na opisy gwałtu, a 79% 
- samej przemocy, bez komponenty seksualnej. (Abel i kol., 1977). Groth z kolei (1979) opisuje 
seryjnego zabójcę, który twierdził,ze nigdy w życiu nie miał fantazji na temat przyzwalanego seksu.  
 Sadyści na szczęście rzadko atakują dzieci. Jak podaje Freund, 87% badanej przez niego grupy 
mierzyło w dorosłych, 9% – w dorastających i dorosłych, 2% – tylko w dorastających i 2% – w 
dzieci i w dorosłych lub w dzieci, dorastających i dorosłych. Kiedy sadysta wybiera dzieci, robi to 
albo dlatego, że woli "obiekty" przed okresem dojrzewania, albo jest to element jego nieczułości 
wobec wszelkich form życia. Groth (1979) na przykład cytuje słowa seryjnego mordercy: 

Miałem w głowie obraz torturowania ofiary za pomocą wszystkiego:  zapałek, niedopałków, 
palnika propanowego, elektrowstrząsów, igieł i tak dalej .... Moje pierwsze ofiary to kobiety, bo 
miałem impuls gwałcenia i zadawania bólu. Przy ostatnich trzech też chodziło o gwałt, ale z dużo 
większym naciskiem na poniżanie i zadawanie ran .... Przy paru okazjach myślałem o 
symulowanym lub rzeczywistym gwałcie na małym dziecku, obojętnie jakiej płci. (str. 65) 

 Tak kompletna niewrażliwość zgadza się z najbardziej konserwatywnym rozumieniem zła. Jest 
po prostu monstrualna i – jeśli można tak powiedzieć – nieludzka. Dla człowieka, który nie jest 
sadystą, to po prostu niepojęte. De Young (1982) opisuje mężczyznę, który zgwałcił jedenastolatkę, 
a potem związał jej ręce i stopy i okręciwszy sznur wokół szyi, włóczył po ziemi. Kiedy 
dziewczynka straciła przytomność, zostawił ją myśląc, że już nie żyje. Pytany potem, jak się czuł w 
tym momencie, powiedział: "Jak Superman! Silny i niezwyciężony. I jak mężczyzna, prawdziwy 
samiec!" (str. 125).  
 Podobnie reagował Joseph Kallinger, seryjny morderca, który swojego syna ostatecznie 
zamęczył torturami na śmierć. Chłopiec leżał przed ojcem i konał. Dokładnie w momencie kiedy, 
wydając ostatnie tchnienie, powiedział: "proszę, tatusiu, pomóż mi," Joseph Kallinger osiągnął 
orgazm (Norris, 1988, str. 32). Człowiekowi, który nie jest sadystą, będzie bardzo trudno czytać te 
słowa. Mnie też było bardzo trudno je napisać. Mimo to ważne jest, aby każde z nas rozumiało, że 
wcielanie ich w czyn dla "Josepha Kallingera" wcale nie jest trudne.  
 Sadyści stanowią wystarczająco odróżniającą się podgrupę seksualnych napastników, by objęła 
ich większość znaczących typologii (Gebhard i kol., 1965; Guttmacher i Weihofen, 1952; Knight i 
Prentky, 1990; Lanning, 1987; Prentky i Knight, 1991; Rada 1978). Do dziś najbardziej empiryczną 
typologię, która rozróżnia ich pod kątem molestowania dzieci i pod kątem gwałtów, znajdujemy w 
pracy Knight'a i Prentky'ego (1990). Ich podział gwałcicieli na "okazjonalnych", "permanentnie 
złych", "mszczących się" i "seksualnych" najwyraźniej odróżnia sadystów od nie-sadystów. 
Oczywiście, seksualne podniecanie się przemocą, zadawaniem bólu, poniżaniem i cierpieniem 
drugiego człowieka, w żadnym razie nie jest czymś normalnym.  
 Ogólnie, sadystów odróżnia od innych seksualnych napastników stopień ranienia ofiar, choć 
oczywiście nie jest to niezawodny wskaźnik. Knight i Prentky (1990) mówią o "niemych" sadystach 
zarówno wśród pedofilów molestujących, jaki i wśród gwałcicieli. Są to napastnicy, którzy, choć 
podniecają się sadystycznymi fantazjami, nie ranią poważnie swoich ofiar pod względem 
fizycznym. Chociaż podgrupa ta nie realizuje swoich fantazji – tak przynajmniej wynika z 
udowodnionych im napaści – nie ma pewności, że ich charakter jest stały. Wieku oprawców 
przyznaje, że fantazje zawsze wyprzedzały i napędzały ich późniejsze zachowania. Z czasem i 
jedne i drugie ulegały eskalacji.  
 W dodatku oprawcy innych typów też mogą zadawać poważne fizyczne rany. Prentky i Knight 
(1991) odróżniają gwałcicieli "permanentnie złych" od "mszczących się" na podstawie specyfiki ich 
ataków. Pierwszymi powoduje ogólna wściekłość na wszystkich: mają oni za sobą fizyczne napaści 
na mężczyzn jak i seksualne napaści na kobiety. Drugi typ gwałcicieli atakuje wyłącznie kobiety: 
ich złość jest wybitnie mizoginiczna.  
 Jednak i jedni i drudzy stosują "nadmierną" przemoc – tj. używają siły o wiele większej niż 
potrzebna do dokonania gwałtu. Gwałciciel "premanentnie wściekły" może zamęczyć kobietę na 
śmierć nie dla podniecenia seksualnego jakie sadystom daje cierpienie ofiary, lecz dla samego 
wyładowania złości. Racjonalizuje on swoje ataki jako swoisty "deser" i ma całą litanię zarzutów 



wobec wszystkich kobiet lub jakiejś ich kategorii, na przykład tych, które - według niego - puszą 
się, zadzierają nosa. 
 Mimo, że każdy z tych typów gwałcicieli zadaje podobne i równie poważne rany - charakter 
napaści, motywy i uczucia oprawcy oraz jego wzorce myślenia wyraźnie odróżniają napastników 
powodowanych wściekłością od sadystycznych. Sadysta nie jest wściekły. Groth (1979) cytuje taką 
wypowiedź: "W żadnym momencie tego zdarzenia nie pojawiła mi się najmniejsza złość na ofiarę, 
mimo że dziś wyczuwam w sobie zazdrość i urazę wobec dziewczynek" (str. 45). Pewien 
sadystyczny morderca mówił na początku swoim ofiarom:  

"Najpierw będę cię torturował w najstraszniejszy i najboleśniejszy sposób jaki potrafię wymyślić. 
Potem wykorzystam cię seksualnie w najbardziej poniżający sposób, jaki znam. A potem zabiję cię 
najwolniej i najboleśniej jak potrafię... Masz jakieś pytania?" (Heilbroner, 1993, str. 147).  

 Sadyści powoli torturują ofiarę; gwałciciele – eksplodują złością. 
 Niektóre różnice między oprawcami, jakie podpowiada zdrowy rozsądek – na przykład, że 
sadyści często już jako dzieci przejawiają aspołeczne zachowania – okazują się jednak mitami. 
Rosenberg, Knight, Prentky i Lee (1988) odkryli, że są oni w dzieciństwie dużo mniej impulsywni i 
aspołeczni niż inni gwałciciele.  
 Nie musi to jednak oznaczać, że zawsze są oni normalnymi dziećmi. Sadyzm we wczesnym 
okresie może nie przekraczać stadium fantazji lub też sadysta może być na tyle ostrożny, że nie daje 
się złapać. Jego zaburzenie jest szczelnie opakowane (syndrom kapsuły) i nie zdradza się historią 
innych czynnych aktów, stąd nie ma widocznych oznak. Co więcej, sadyści zwykle sprawiają 
odwrotne wrażenie. Heilbroner (1993) używa, za Hazelwood, określenia: "napastnik w 
trzyczęściowym garniturze" i pisze: "Jeden z nich był dostojnikiem kościelnym, drugi pracował na 
wysokim szczeblu administracji państwowej, trzeci to były oficer policji." Najgorsze, że – jak 
zauważa – "są to trzy filary społeczeństwa". 
 Mimo, że zaburzenie to może być szczelnie opakowane i ukryte, jest ono zarówno szerokie, jak 
i głębokie. Sadyści z opracowania Rosenberg i kol. (1988) angażowali się w inne parafilie częściej 
niż pozostałe typy gwałcicieli, wykazując bardziej dramatyczny współczynnik nawrotów (Knight & 
Prentky, 1990).  

Chroniczne nadużycia sadystyczne 

 Najwięcej rozgłosu powstaje wokół sadystów, którzy zabijają. Jednakże wielu torturuje swoje 
ofiary, nie niszcząc ich. Kliniczne doświadczenie wskazuje, że ci z nich, którzy atakują dzieci, to 
najczęściej napastnicy wewnątrzrodzinni, ponieważ z odległości znacznie trudniej jest utrzymywać 
w czasie sadystyczną kontrolę nad dzieckiem.  
 Istnieją już badania, które potwierdzają tę kliniczną obserwację. Prentky, Burgess & Carter 
(1986) podają, że częściej własną rodzinę atakują sadyści (19%), niż gwałciciele (od 3 do 8%). 
Badanie to jednak dotyczy przede wszystkim mężczyzn znęcających się seksualnie nad dorosłymi, 
dlatego odsetek sadystów zorientowanych na dzieci nie jest do końca jasny. Coleman (1988) 
kwalifikuje jako sadystów 4% swojej grupy sprawców kazirodztwa. Poniższy przpadek to przykład 
chronicznego, kazirodczego sadyzmu: 

 Julie, 32-letnia terapeutka, poprosiła mnie kiedyś o zapisanie na listę osób czekających na 
wizytę u mnie. Dodała, że czas nie gra roli, bo ma tylko "pewne kwestie, właściwie nic pilnego". Po 
paru miesiącach - dzwoniąc do niej, by uzgodnić termin - dowiedziałam się, że przed dwoma 
tygodniami wypisano ją z oddziału zamkniętego. Trafiła tam nagle wskutek ostrego epizodu 
psychotycznego z urojeniami, który sprowokowały powracające do niej wspomnienia - obrazy ojca, 
torturującego wszystkie pięcioro dzieci przez całe ich dzieciństwo.  
 Rodzeństwo Julie już od lat przeżywało podobnie przebiegające ostre psychotyczne ataki. 
Osoby te podawały wtedy takie same opisy tortur. Pomiędzy psychotycznymi epizodami każde z 
tych dorosłych dzieci traciło pamięć tamtych zdarzeń i nie wierzyło w opowiadania swoich braci i 
sióstr. W okresie, kiedy Julie wyszła z kliniki, dwoje z jej rodzeństwa dotarło do tych wspomnień w 



stanie bezpsychotycznym i dzięki temu mogła ona do pewnego stopnia porównać te opisy.  
 Jedna z sióstr Julie, przed odzyskaniem tej pamięci, wprowadziła się do rodziców. Jej 
czteroletnia córeczka zaczęła zostawać sama z dziadkiem. Babka dziewczynki dosłownie 
przeprowadziła się na ten czas do garażu, dając dziadkowi nieskrępowany dostęp do wnuczki. 
Dziecko wreszcie zaczęło mówić matce, siostrze Julie, że jest seksualnie wykorzystywane przez 
dziadka, wyzwalając tym w niej wspomnienia jej własnych identycznych przeżyć z dzieciństwa. 
Siostra Julie doprowadziła do konfrontacji, zapowiadając ojcu, że jeśli się teraz nie przyzna, 
zmobilizuje całe rodzeństwo i wszyscy razem wytoczą mu proces o długotrwałe sadystyczne 
nadużycia seksualne w dzieciństwie. Sprawca przyznał się więc do tej jednej, ostatniej ofiary i 
poszedł do więzienia.  
 Nie mam wątpliwości, że gdyby przysięgli znali pełną prawdę, ojciec-oprawca zostałby za 
murami dużo dłużej. Julie opowiadała, że ojciec wnosił na tacy przyrządy, którymi ją torturował i 
kazał jej wybierać ten, którym będzie zadawał jej ból. Nigdy nie była w stanie opisać mi tych 
wszystkich instrumentów, ale opowiadała o ołówku automatycznym, który oprawca wbijał jej w 
łechtaczkę.  
 Julie pamiętała, że gdy ojciec ją seksualnie torturował, matka trzymała ją za ręce. Wściekła się 
na mnie, kiedy zapytałam, po co matka trzymała jej ręce: czy żeby rzeczywiście złagodzić jej 
cierpienia - jak tłumaczyła to Julie - czy może żeby ją obezwładnić? Jak mogłaś coś takiego 
powiedzieć!? Jak mogłaś w ogóle sugerować, że matka mnie celowo trzymała?! - wrzeszczała na 
mnie, kiedy ukazałam jej złowrogą prawdę, niszcząc przyjazny obraz matki, który sobie stworzyła 
dla znalezienia ulgi w cierpieniu i bezradności. W istocie często to właśnie matka inicjowała 
tortury, przychodząc do niej do pokoju aby ją związać i "przygotować". Julie wtedy błagała i 
szlochała: " Nie jestem gotowa, mamusiu! Jeszcze nie! Nie mam czasu, mam lekcje, mamusiu, 
naprawdę nie mam kiedy. Nie dzisiaj, błagam, potrzeba mi jeszcze trochę czasu". Zaczynała teraz 
dostrzegać swoje próby ucieczki od bólu - wchodzenie w stan świadomości, w którym nie była przy 
torturach obecna. Matka rutynowo ściągała z niej bieliznę i przywiązywała jej rozłożone nogi. Julie 
błagała ją, by choć ręce mogła mieć wolne: "nic nie będę nimi robiła, przysięgam; błagam 
mamusiu, tylko ich nie wiąż, obiecuję". Czasami więc matka przytrzymywała jej ręce zamiast 
wiązać.  
 Ojciec Julie często robił wszystkim dzieciom zbiórkę i kazał ustalać, które będzie torturowane 
pierwsze. Oprócz seksualnego znęcania się nad nimi, zmuszał je do współżycia ze sobą i aby je 
jeszcze bardziej poniżyć brał je na smycz, każąc im kopulować na czworakach, tak jak to robią psy. 
Julie opowiadała, że łatwiej było wtedy być "psem", niż patrzeć na upokorzenie rodzeństwa. 
Kiedyś, podczas świątecznej maskarady, zmusił matkę, żeby była "psem" - wyprowadził ją na 
zewnątrz i kopulował, wywołując oburzenie wśród sąsiadów. Maskarada okazała się 
niewystarczającą zasłoną dla sadystycznej natury tego aktu. Wezwano policję, zresztą nie pierwszy 
i nie ostatni raz.  
 Julie z rodzeństwem zbyt się bała powiedzieć cokolwiek policji; pamięta jednak bardzo żywo 
dwóch policjantów, którzy z pewnością wiedzieli, że u niej w domu dzieje się coś strasznego. Starszy 
tłumaczył młodszemu: "One nic nam nie powiedzą; póki milczą, nic nie możemy zdziałać". 
Patrzyła z twarzą przyklejoną do szyby jak się oddalali. Pamięta, jak młodszy oficer obejrzał się, a 
potem jeszcze przyglądał domowi, zanim wsiadł do radiowozu. Musiał widzieć jej twarz na szybie.  
 Julie twierdzi, że pod nieobecność ojca matka także uprawiała z nią seks. Trwało to do wieku 
kilkunastu lat. Matka nie chciała uznać tego za nadużycie, twierdząc, że skoro nie zadaje córce 
bólu, wszystko jest OK. Kiedyś, gdy ojciec napastował siostrę Julie, Julie otworzyła drzwi do 
sypialni matki, zastając ją pod nimi podsłuchującą i wzdychającą ciężko w transie, jak to odczuła, 
silnego seksualnego podniecenia. Innym razem, gdy udało się jej wymknąć z pokoju, w którym 
napastował ją ojciec, pobiegła do matki, błagając o interwencję. Matka odesłała ją z powrotem ze 
słowami: "Twój tata to dziwak. Musisz sobie radzić z nim sama".  
 Także matka była torturowana przez ojca. Julie zachowała szczególnie wyrazisty obraz nagiej 
matki słaniającej się rano po wyjściu z sypialni. Miała ramiona przywiązane w pozycji krzyża do 
kija od miotły, do piersi powpinane broszki. Blada, krwawiła i wyglądała "jak upiór". Ojciec 
zmuszał matkę Julie także do prostytucji, mimo że go błagała, by nie kazał jej znowu iść na ulicę.  
 W przedszkolnych latach Julie do repertuaru ojca należały także "pierścienie seksu". Biletem 
wstępu na te dewiacyjne orgie było przyprowadzenie nowego dziecka. Ojciec Julie zabierał ją tam z 
rodzeństwem, by mieć za nie dostęp do dzieci innych uczestników. Julie zdawała sobie sprawę z 
jego pozarodzinnego sadystycznego molestowania. Kiedyś, gdy otworzyła drzwi do jego gabinetu, 
ujrzała hiszpańską dziewczynkę z jej szkoły podstawowej, przywiązaną do krzesła i zakneblowaną.  

 Stało się jakby modne nie wierzyć w doniesienia o seksualnych nadużyciach, jeśli nie przyzna 



się do nich sam napastnik albo jeśli nie są one poparte niepodważalnymi dowodami. W powyższym 
przypadku sceptycy stawiali zarzut, że napastnik przyznał się pod presją (ilu przyzna się 
dobrowolnie?) i że nie ma niepodważalnych dowodów. Inni starali się zdyskontować wspomnienia 
sióstr, wskazując na ich brak psychicznej równowagi.  
 W przypadku tej mojej klientki-terapeutki, jak w wielu podobnych, wskazywałam na to, że do 
pogorszenia jej stanu i do napływu wspomnień doszło zanim trafiła do mnie na terapię. Nie była 
stosowana hipnoza, narkotyki ani specjalne techniki wspomagające pamięć. Mówiłam, że leczenie 
skupiało się nie na przywracaniu utraconych wspomnień, lecz na odzyskaniu wewnętrznej 
stabilności po odzyskaniu pamięci. Że, jak najdalsza od sugerowania klientce seksualnych nadużyć, 
nie byłam przygotowana na ich tak bardzo sadystyczny charakter. Przeżyłam szok i zaskoczenie.  
 O żadnym z opisów nie można powiedzieć, że nie mógł się zdarzyć. Nic w nich nie wskazuje 
na jakąś aktywność kultową - poza zbiorowymi "pierścieniami seksu" brak tu jest rytualnych 
elementów. Opowieści mojej klientki przedstawiają zwykły, czysty sadyzm i niewiele się różnią od 
pism Markiza de Sade. Goodwin (1993) zauważa, że część zjawisk określanych mianem nadużyć 
"rytualnych" trafniej byłoby może nazywać sadystycznymi. Podaje, że Markiz de Sade zaliczał do 
sadystycznych aktów następujące rzeczy:  

 ...zamykanie w klatkach, grożenie śmiercią, zakopywanie w trumnie, przytapianie, grożenie 
bronią, podawanie narkotyków i wykrwawianie, związywanie i przypiekanie, zawijanie w 
krępujące opończe i kostiumy, inscenizowanie fikcyjnych małżeństw, defekowanie i oddawanie 
moczu na ofiarę, zabijanie zwierząt, zmuszanie ofiar do patrzenia na tortury, zmuszanie ich do 
patrzenia na zabójstwa, sączenie lub picie krwi, oraz prowadzanie ofiar po kościołach i 
cmentarzach (Goodwin, 1994, str. 483-484). 

 Akty te, jak obliczyła Goodwin, znajdują się wśród 600 typów sadystycznych zachowań, 
opisywanych przez Markiza de Sade i stanowią 15 z ich 16 typów, które zazwyczaj opisują dorosłe 
ofiary tzw. rytualnych nadużyć (Goodwin, 1994). Brakuje tylko fotografii, której nie znano w 1789 
roku. Jest jednak jej ekwiwalent: wizjery do podglądania tych aktów i sceny, na których rozgrywały 
się obserwowane nadużycia.  
 Wielu członków społeczeństwa, a nawet profesjonalistów od terapii ma duże trudności, by 
uwierzyć, że takie zło rzeczywiście istnieje na świecie. Jednak osoby, które pracują z seksualnymi 
napastnikami i na co dzień słuchają ich historii, nie ma żadnych kłopotów z wierzeniem. mam na 
taśmie wywiad ze skazanym sadystą, który z chłodnym wyrachowaniem opisuje, jak ubierał swoich 
chłopców w mundurki harcerskie a następnie, gwałcąc ich analnie, dusił. Złapano go, gdy planował 
morderstwo na agencie ubezpieczeniowym, którego zaprosił do domu. Był przekonany, że ma pod 
tak wielką kontrolą obu swoich kilkunastoletnich chłopców – którzy do tego czasu przetrwali lata 
sadystycznego wykorzystywania – iż pomogą mu oni w dokonaniu mordu. Jego plan obejmował 
obezwładnienie agenta, związanie go, zgwałcenie, torturowanie i zabójstwo.  
 Sadysta ten dostał szału, kiedy chłopcy donieśli na niego; upierał się, że cała historia to czcza 
fantazja, którą chciał ich zabawić. "Tymczasem tak śmiesznie wyszło, że wzięli ją oni na serio – 
tłumaczył – Nie mieli pojęcia, ile to nam narobi kłopotu". Zapytano go, ile czasu by potrzebował, 
aby wcielić tę fantazję w czyn? "Około dwóch lat – odparł niedbale. W dwa lata byłbym gotowy".  
 Zaraz po tym nagraniu sadysta ten zadzwonił do swojego prawnika, który doradził mu 
natychmiast cofnąć przyzwolenie na wykorzystywanie tej taśmy do celów edukacyjnych. W 
konsekwencji nie mogłam jej nigdy nikomu odtworzyć. Ale mimo to ją przechowuję. Spodziewam 
się, że pewnego dnia sąd zażąda przedstawienia jej jako dowodu w sprawie o morderstwo. 

Fałszywe myślenie sadystycznych i niesadystycznych napastników 

 Różnica między gwałcicielami kierującymi się sadyzmem a gwałcicielami kierującymi się 
złością zacierana jest przez podobny, wysoki stopień fizycznych uszkodzeń, jakie jedni i drudzy 
powodują u ofiar. Jednak różnice pomiędzy mnóstwem odmian pedofilów molestujących, a 
pedofilami sadystycznymi, są bardzo wyraźne. Pierwsi cofają się, jeśli ofiara przeżywa fizyczny 



ból; nie wywołują go intencjonalnie. Zazwyczaj nie używają oni żadnej formy fizycznej przemocy, 
woląc wmanipulowywać dzieci w aktywność seksualną poprzez powtarzający się cykl: zaufanie - 
zdrada.  
 Niesadystyczni oprawcy wytwarzają wielką różnorodność fałszywego myślenia w celu 
zamaskowania przed sobą awersji dziecka do ich pedofilskich zachowań i zracjonalizowanie 
swojego seksualnego zaangażowania. Rzeczywiście, widywałam początkujących klinicystów, 
którzy zastanawiali się, czy napastnicy tacy są psychotyczni, ponieważ w swoim projektowaniu 
zdradzają zupełny brak poczucia rzeczywistości: 

Zachowywała się jak mała kurwa. Wychodziła z kąpieli goła i latała po domu.  
(pedofil molestujący czterolatkę) 

Wiedziała, co chce i wiedziała, jak to dostać.  
(napastnik, który nauczył swoją dwuletnią córeczkę, 

że nie dostanie jeść, jeśli przedtem nie zrobi ojcu fellatio) 

Owszem, przyznaję się do kazirodztwa, ale nie jestem pedofilem. Kazirodztwo to coś, co robiła cała 
rodzina, one wszystkie.  

(ojciec 13 dzieci, które spłodził swoim trzem córkom) 

 Mimo że tego rodzaju fałsz w myśleniu napastników stanowi poważną barierę dla terapii i 
wyzwala ich seksualnie zboczone pożądania, nie należy pomijać pewnych jego prospołecznych 
aspektów. Typowy pedofil molestujący chce wierzyć, że dzieci pragną z nim seksu, bo nie jest 
sadystą. Dostrzegając w nich awersję do swoich zachowań, "wyłącza się”, tzn. podniecenie, które 
do tej pory rosło, zaczyna się zmniejszać, prowadząc do wewnętrznego konfliktu między 
pożądaniem seksu z dziećmi, a jego zdolnością empatii.  
 Kiedyś pewien skazany napastnik opisywał swój sposób molestowania wszystkich trzech córek 
za pomocą uwodzenia i fotografowania. Kupował im ekstrawagancką damską bieliznę, gdy tylko 
przekroczyły dziesięć lat i prosił je, by pozowały mu w niej do zdjęć. Potęgował swoje 
bezdotykowe molestowanie powoli, przez długi czas, za każdym razem "prosząc" je nawet o 
przyzwolenie kiedy chciał wprowadzić jakąś nową praktykę. Nagradzał je i prawił im 
komplementy, jakie są piękne i "kobiece". Usilnie starał się minimalizować ich fizyczny 
dyskomfort.  
 Rezultat był taki, jak przyznał na terapii, że jego najstarsza córka – obecnie sporo powyżej 
dwudziestego roku życia, ogromnie symptomatyczna i trwająca w uzależnionym związku z facetem 
o blisko 20 lat starszym – nadal trwała w zaprzeczaniu i nadal broniła swojego "związku" z ojcem.  
 Napastnik ten tak zręcznie nią manipulował, że nigdy nie była w stanie zrozumieć, iż stała się 
jego ofiarą. Brak fizycznej przemocy, złudzenie przyzwalania, subtelność przymusu i zniewolenia - 
wszystko to owocowało u niej błędnym przekonaniem, że oprawca nie robił nic złego i wcale jej nie 
zranił. Iluzja ta była potrzebna nie tylko córce, ale i napastnikowi, i nie tylko by mógł chronić się 
przed zobaczeniem prawdy (co z pewnością bardzo utrudniłoby mu molestowanie), ale i żeby 
ochraniać swoje podniecenie.  
 Tego rodzaju napastnicy mogą posiadać wielką empatię widoczną w innych sferach ich życia, 
w których nie są zaślepieni swoimi pożądaniami. Ta ich zdolność do empatii w pozaseksualnych 
dziedzinach jest jednym z powodów, dlaczego rodziny, przyjaciele i znajomi nie są w stanie 
dopuścić do siebie myśli, że ktoś taki być pedofilem. Ponieważ sami nie wykazują fałszywego 
myślenia na temat seksu z dziećmi, w głowie im się nie mieści, jak ludzie w tak dużym stopniu 
współczujący mogą je seksualnie wykorzystywać.  
 Starając się znaleźć jakiś sens w równoczesnej zdolności napastników do głębokiej empatii 
wobec innych przy jej kompletnym braku wobec ofiar, postawiłam kiedyś hipotezę, że pedofil 
potrafi poznawczo przyjąć perspektywę dzieci (zwykle bowiem zna ich psychikę wystarczająco, by 
nimi manipulować), lecz emocjonalnie nie jest – lub nie chce być – zdolny odczuwać tak jak one. 
Założyłam, że umie on postrzegać ich oczami, lecz nie umie czuć ich sercem.  
 Badając to doświadczalnie (Salter, Kairys i Richardson, 1990), wspólnie z kolegami odkryłam 



istnienie pewnego związku – jednak odwrotnego, niż się spodziewałam. Okazało się, że napastnicy 
seksualni nie różnią się pod względem stopnia empatii od kontrolnej grupy nie-napastników, ale że 
istnieje między nimi różnica w zdolności patrzenia z czyjeś perspektywy. Innymi słowy, nawet 
jednostki z dużą zdolnością do współodczuwania pozostawały nieczułe na ból innych, dopóki nie 
potrafiły patrzeć z punktu ofiary i nie zidentyfikowały poprawnie jej uczuć. Bez właściwego 
przyjęcia jej perspektywy uzyskanie empatii okazywało się tak samo nieskuteczne, jak w razie 
pożaru detektor dymu bez sensora przy ogólnie sprawnej instalacji alarmowej.  
 Odwrotnie przedstawia się to u pedofilów sadystycznych – nie zakłamują oni perspektywy 
dziecka. Gelinas (1992) opisuje pewien przypadek napastnika-sadysty, który zaciągnął firanki w 
momencie gdy molestowane dziewczynka zaczęła mu się wymykać mentalnie patrząc na widok z 
okna. Potwierdził tym swoją świadomość zarówno awersji dziecka do fundowanych mu przeżyć, 
jak i swoją zdolność wychwytywania najsubtelniejszych prób unikania bólu przez ofiarę. Akt 
zasłonięcia oka wskazuje nieomylnie na cel sadysty: zwiększanie jej cierpienia. Nie mogła ona 
udawać, że go nie czuje, bo jej tu nie ma.  
 Fałszywe myślenie, jakie występuje u napastnika sadystycznego nie obejmuje cierpienia jego 
ofiar. Często projektuje on na nie swoje poczucie, że jest chory, nieszczęśliwy, zepsuty moralnie czy 
zły. Sadystyczni sprawcy kazirodztwa – dla wyjaśnienia stanowią oni w kazirodztwie tylko mały 
odsetek – mają skłonność do usidlania swoich małych ofiar i stapiania się z nimi w jedno. Atakują 
je słownie powtarzając, że są wstrętne i przyprawiające o mdłości lub puste i nie umieją nikogo 
kochać. Jeden z takich sadystów powtarzał swej małej córeczce, że jest zbyt egocentryczna, żeby 
kiedykolwiek mieć dzieci. Inny – wmawiał swojej, że nie ma ona żadnych uczuć, tylko wszystko 
udaje. Dziewczynka stale przynosiła do domu ranne i chore zwierzęta, ratowała je i opiekowała się 
nimi, nie rozumiejąc dlaczego ojciec ciągle jej zarzuca kompletny brak troski i współczucia.  

Perspektywa ofiary: niesadystyczni napastnicy i emocjonalna niewidzialność 

 Przy molestowaniu przez niesadystycznego pedofila – tj. takiego, który zamiast przemocy 
stosuje manipulację – dziecko doświadcza emocjonalnej niewidzialności. Napastnik taki, żeby moć 
zaspokoić swoje żądze, błędnie odczytuje reakcje ofiary. Odbiera ją – „zna" ją -  tedy inaczej niż 
"zna" ją sadysta. Nie widzi jej prawdziwych uczuć, podczas gdy ten drugi uważnie się im 
przygląda.  
 Napastnik niesadystyczny, mijając się z oceną reakcji ofiary, aplikuje jej nieprawdziwy obraz 
jej samej. Przekonania dziecka na temat tego kim jest i co czuje zależą w ogromnym stopniu od 
zwrotów płynących z otoczenia, a w sytuacji seksualnego wykorzystywania są to odszczepione 
projekcje oprawcy, które ofiara internalizuje, pogrążając się we wstydzie, zamęcie i wewnętrznych 
konfliktach. Napastnik przekazuje jej obraz kogoś, kim na pewno nikt nie zechciałby być. Ten 
fałszywy, wchłonięty przez ofiarę wizerunek własnej osoby pojawia się w terapii zwykle jako 
wyraźny, konsekwentnie autokrytyczny i karzący ją głos w jej głowie – zinternalizowany osąd 
napastnika, który zazwyczaj uosabia trzy przekonania: dziecko (1) jest nic nie warte; (2) cieszyło 
się ze swojego wykorzystania; (3) jest za nie odpowiedzialne.  

„Dziecko jest nic nie warte” 
 Takie przekonanie komunikowane jest dziecku nawet jeśli nadużyciom seksualnym nie 
towarzyszą nadużycia werbalne. Mówi mu to sama gotowość oprawcy do używania go do 
zaspokajania swoich "potrzeb" – samo nieliczenie się z przeżyciami ofiary. Rodzi się w niej przez 
to przekonanie, że jej potrzeby, pragnienia i wola nic nie znaczą. W rezultacie często zmaga się ona 
później ze współuzależnieniem, biorąc odpowiedzialność za uczucia i potrzeby innych, lecz 
kompletnie nie uświadamiając sobie własnych. Przecież czy nie została kiedyś nauczona, że to ona 
jest odpowiedzialna za seksualne zainteresowanie napastnika jej osobą? Stąd tylko krok do czucia 
się odpowiedzialną za emocjonalne reakcje innych ludzi.  
 Wielu napastników prócz wykorzystywania seksualnego również ewidentnie wykorzystuje 
dzieci uczuciowo. Pewien kazirodczy ojciec, gwałcąc swoją córkę, za każdym razem nazywał ją 



"cipą", "zdzirą" i "kurwą". Nie mniejsze szkody w psychice powoduje – choć mniej dramatycznie 
wygląda – stała krytyka i nieakceptacja, jakiej wielu oprawców poddaje swoje ofiary. Dochodzą 
one ostatecznie do wniosku, że cokolwiek by nie zrobiły, nigdy nie będzie to dobre lub się nie uda. 
Jeden oprawca wymagał od córki manier i mówienia nienagannym akcentem wyższych sfer, 
poprawiając ją zawsze, gdy tylko wpadała w jej własny ton.   
 W wyniku takich bezpośrednich lub pośrednich komunikatów ofiara seksualnego nadużycia 
wychodzi z niego z przekonaniem, że nie jest nic warta, ani ważna, a w dodatku często zepsuta, zła. 
Dlatego wierzy, że to, co ją spotkało ze strony napastnika, nie ma właściwie znaczenia. Pewnie 
zasługiwała na to.  
 Skrajne formy negatywnego obrazu swojej osoby - poczucie bycia kimś wstrętnym, upiornym, 
brudnym i odrażającym – są typowe przede wszystkim dla ofiar, które przeszły nadużycia o 
charakterze sadystycznym. Sadystyczny oprawca projektuje na ofiarę i wdrukowuje w nią jego 
własny – i niestety prawdziwy – obraz siebie.  

„Dziecko cieszyło się ze swojego wykorzystania” 
 Czynnikiem rodzącym najwięcej wstydu w ofiarach są ich fizyczne reakcje na seksualne 
wykorzystywanie. Ponieważ pedofil molestujący stara się usprawiedliwić swoje zachowania winiąc 
za na nie samo dziecko, jest dla niego bardzo ważne, by reagowało ono fizycznym podnieceniem. 
Będzie więc odpowiednio pobudzać łechtaczkę lub członek dziecka doprowadzając je nawet do 
orgazmu i jednocześnie mówiąc, że to ono samo pragnie, by mu tak robić. 
 Dziecko staje wtedy w obliczu konfliktu, który, niezależnie jak by go rozwiązało, zostawia 
trwałe następstwa. Jeśli ciałko ofiary reagowało seksualnie na molestowanie, nie będzie ona 
potrafiła przeciwstawić się winiącej ją interpretacji napastnika: że to ona chciała, by doszło do 
nadużycia, że sprawiło jej ono przyjemność i że to jej "pożądanie" było motorem. Zwłaszcza jeśli 
dziecko przeżywało orgazmy, nie ujawni prawdy z obawy, że oprawca opowie o jego fizycznych 
reakcjach, o jego "aktywnym" uczestnictwie.  
 Owo jednoczesne, złączone doświadczanie uczuciowej awersji i seksualnej przyjemności 
poważnie zaburza ofiarę i niemal gwarantuje jej wielkie kłopoty z rozwinięciem zdrowej 
seksualności w życiu dorosłym. Podniecenie podczas wykorzystywania sprawia, że alienuje się ona 
ze swojego ciałka, co odbiera jako formę zdrady samej siebie. Ofiara przeżywa złość i nieufność 
wobec własnych reakcji seksualnych i stąd podniecenie staje się dla niej samo w sobie 
odstręczające. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy rezultatem tego wczesnego połączenia wykorzystania z 
przyjemnością jest jej zaburzony wzorzec podniecania się. Mogą ją podniecać wspomnienia 
wykorzystania bądź fantazje czy sytuacje o podobnie poniżającym i/lub przerażającym charakterze.  
 Ponieważ dziecko jeszcze nie może mieć pojęcia o zdrowej seksualności ani poczucia swoich 
praw i wartości, będzie później wikłać się w związki oparte na uczuciowym wykorzystywaniu lub 
seksualnym maltretowaniu, których zinternalizowany oprawca użyje, by wzmocnić w ofierze 
przekonanie, że jest zepsuta, zła.  
 Z drugiej strony, jeśli dziecku udaje się znieczulić ciałko i nie reagować fizycznie na 
wykorzystywanie, rozwija ono zdolność dysocjacji, co utrudni mu seksualne reakcje w dorosłym 
związku. Trudność ta może polegać na niedopasowaniu globalnym, gdzie każda aktywność 
seksualna będzie z miejsca wtrącać ofiarę w odrętwienie, lub selektywnym, wywoływanym np. 
pewną pozycją przy współżyciu lub określonymi słowami.  
 Szczególnie odstręczający dla dzieci jest seks oralny i wielu dorosłym ofiarom nie tylko nie 
sprawia on przyjemności, lecz dysocjują się one z chwilą jego rozpoczęcia i trwają w tym 
rozszczepieniu do końca stosunku. Często tzw. klasyczna pozycja wyzwala w ofiarach awersywne 
wspomnienia czterokrotnie cięższego mężczyzny, pod którym się kiedyś dusiły. Próbując tej 
pozycji mogą one niezmiennie czuć lęk lub tracić oddech.  
 Fakt, że dorosłe ofiary często przeżywają długotrwałe problemy seksualne, jest dobrze 
udokumentowany w literaturze profesjonalnej (Becker, Sinner, Abel i Cichon, 1986; Becker, 
Skinner, Abel i Treacy, 1982; Briere i Runtz, 1987; Finkelhor, 1979; Hermann, 1981; Jehu i Gazan, 
1983; Maltz, 1988; Maltz i Holman, 1987; Mieselman, 1978; Tsai, Feldman-Summers i Edgar, 



1979). Seksualne problemy są w tej grupie tak częste, że przez wszystkie lata mojej praktyki nie 
spotkałam ofiary, która by ich nie miała. Zdziwiła mnie raz klientka, która miała szczególnie 
brutalnego i wykorzystującego seksualnie ojca, zapewniając przy tym, że nie ma z seksem żadnych 
problemów. W terapii jednak opisała swoje współżycie nieco dokładniej. Z niewytłumaczalnych 
powodów płakała ilekroć odbywała z mężem stosunek. Zawsze pasywnie leżała pod nim, nie 
reagując ani seksualnie ani uczuciowo i oboje udawali, że nie widzą łez spływających jej po 
policzkach.  

„Dziecko jest odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za swoje wykorzystanie” 
 "Dziecko ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie, bo albo chciało, by do niego doszło, albo 
prowokowało napastnika swoją wybujałą seksualnością tak, że nie mógł się oprzeć." Na dowód 
tego stwierdzenia oprawcy przytaczają: (a) fizyczne reakcje dziecka, zwłaszcza jeśli napastnik 
doprowadzał je do orgazmu (patrz wyżej); (b) jego naturalną skłonność do zastygania w bezruchu 
podczas wstępnych manipulacji i płynący stąd brak przeciwdziałania lub obrony; (c) 
przyzwyczajanie się dziecka z biegiem czasu do nadużyć. Ostatni punkt – opacznie odczytywana 
przez oprawców zdolność akomodacji człowieka, która normalnie należy do jego ewolucyjnej 
żywotności – zwraca się tutaj przeciw ofiarom jako usprawiedliwienie ich wykorzystywania.  
 Zazwyczaj napastnicy jeszcze długo po fakcie usprawiedliwiają swoje zachowania tym, że 
ofiara: "nie mówiła mi: nie", na co Eliana Gil słusznie zapytuje: "więc powiedz, w jaki sposób 
powiedziała ci: tak?" (E. Gil, rozmowa osobista, 19 września 1994). Przekonanie, że dziecko będzie 
stawiać opór, zwłaszcza używając swojej siły, opiera się zarówno na nieznajomości i przecenianiu 
dzieci, jak i na niedocenianiu zręczności oprawcy. Aby się bronić, dziecko musiałoby z góry 
wiedzieć czym jest molestowanie – jak bardzo niewłaściwe są takie seksualne kontakty – a 
większość ofiar nawet o tym nie słyszała. Trzeba lat, zanim będzie mogło swoje przeżycia ubrać w 
słowa. Jego podatność na zranienie pomnażana jest przez fakt, że napastnik nieodmiennie 
występuje z pozycji władzy, to jest z pozycji, w której to, co robi swojej ofierze, określa jej 
rzeczywistość.  
 Wiele już napisano o dysproporcji sił między dorosłym napastnikiem a dzieckiem, ale jej skutki 
nie ograniczają się tylko do wymuszonego spełniania życzeń oprawcy, lecz wpływają też na 
definicję rzeczywistości ofiary. Zazwyczaj zbudowała ona wcześniej duże zaufanie do niego, więc 
przyjmuje jego zachowania jako właściwe i dobre. Ich "normalność" niewerbalnie potwierdza jej 
już sam fakt, że napastnik się w nie angażuje.  
 Prócz tego pedofile często pokazują swoim ofiarom zdjęcia innych dorosłych i/lub dzieci 
uprawiających seks i/lub zapewniają je w słowach, że: "to właśnie robią małe dziewczynki ze 
swoimi dziadkami". Kontrolowanie rzeczywistości ofiar to najbardziej zdradziecki sposób w jaki 
napastnicy zmuszają je do spełniania swoich życzeń.  
 Fakt, że dziecko zwykle nie zna narzędzi, z pomocą których mogłoby sklasyfikować takie 
doświadczenia jako nadużycie, nie oznacza, że nie są one dla niego wstrętne. Dla niego awersja, 
którą czuje, nie oznacza automatycznie wykorzystania. Zna ono różne odstręczające doświadczenia, 
jak mierzenie gorączki w odbycie, zastrzyki, zabiegi dentystyczne czy chirurgiczne i mimo, że 
świat dorosłych wzmacnia w nim przekonanie o ich właściwości nalegając, by je tolerowało, 
dziecko bardzo ich nie lubi.  
 W dodatku jego trudności w prawidłowym określaniu rzeczywistości są w większości 
przypadków wzmacniane przez powolny, podstępny i postępujący charakter molestowania. 
Oprawcy rzadko zaczynają od pełnego stosunku z ofiarą; zwykle pracują nad przejściem od 
właściwego do niewłaściwego jej dotykania tak powoli i stopniowo, że nigdy nie może się ona 
zorientować, kiedy ta granica zostaje złamana. Dziecko, nawet kilkunastoletnie, może bać się 
skonfrontować początkowe zachowania napastnika, by pytając o nie nie zostać posądzone o 
nieprzyzwoite myśli. Z czasem, gdy zachowania te stają się ewidentnie niewłaściwe, zaczyna się 
bać kompromitacji, to jest tłumaczenia się, dlaczego pozwoliło, by sprawy zaszły tak daleko.  
 Ofiary na ogół nie protestują przeciw wykorzystywaniu, gdyż: (1) napastnik dobrocią zdobył 
ich zaufanie więc chcą mu dogodzić; (2) boją się, że zostaną ukarane lub zranione, jeśli okażą 



nieposłuszeństwo; (3) pierwsze plus drugie; (4) dysocjują się. Wewnątrzrodzinny napastnik 
wygrywa z reguły na zaufaniu ofiar, choć czasami może posługiwać się strachem; pozarodzinny - 
na jednym i drugim.  
 Dziecko powyższego nie wie, a oprawca - nie przyzna. Zamiast tego internalizuje ono jego 
system wierzeń o tym, że jest bezwartościowe, że pożąda seksualnego molestowania i że jest za nie 
odpowiedzialne. Zostaje potem z niewłaściwym, spaczonym obrazem siebie i przeżytego 
nadużycia. Zazwyczaj internalizuje ten obraz tak głęboko, że jako dorosła ofiara, patrząc 
racjonalnie, nie będzie mówić: "to moja wina", niemniej będzie się równolegle zastanawiać, 
dlaczego czuje się tak bardzo winna i taka bezwartościowa. Jako dorosła nie wierzy w swoją 
odpowiedzialność, ale wierzy w nią zranione dziecko, które w sobie nosi.  

Perspektywa ofiary: sadystyczni napastnicy i emocjonalna widzialność 

 Ofiara niesadystycznego oprawcy ma w terapii zadanie pozbycia się podrzuconego przez niego 
i zrośniętego w nią wizerunku jej samej. Musi znaleźć i pokonać jego zinternalizowany głos, 
uwolnić wstyd i niewiarę w siebie, które zrodziły się z jego oskarżeń oraz nauczyć się słuchać 
mniej nasiąkniętych obcymi przekazami części swojej osobowości. Jest to dla niej trudne i bolesne, 
jednak przynajmniej nie będzie przeżywać terroru emocjonalnej widzialności, tj. tego, że jej myśli i 
uczucia są poznawane przez innych. Często wewnętrznie zagubiona, wojująca ze sobą, pełna 
samokrytyki, poczucia swojej beznadziejności i konfliktów, ofiara niesadystycznego oprawcy 
odczuwa ulgę przez to, że proces terapeutyczny przywraca jej emocjonalną widzialność. Ponieważ 
była wykorzystywana podczas swojej emocjonalnej niewidzialności – niedostrzegania i 
ignorowania jej prawdziwych uczuć – bezpieczeństwo będzie dla niej leżeć w ich odsłanianiu. 
Może ona do tego stopnia pozytywnie reagować na przywracanie emocjonalnej widzialności, że 
powstaje problem jej współuzależnienia się od terapeuty lub grupy. Gabinet staje się dla niej 
jedynym miejscem, gdzie może być prawdziwie sobą i w końcu choćby na chwilę uwalnia się od 
paraliżującego, wewnętrznego krytyka, który ją zadręcza.  
 Ofierze sadystycznych nadużyć seksualnych emocjonalna widzialność nie daje jednak żadnego 
ukojenia. Oprawca ją "znał” – wiedział, co czuje, myśli i chce – i używał tej wiedzy by ją jeszcze 
boleśniej ranić. Niebezpieczna więc okazywała się każda ekspresja jej potrzeby opieki, troski i 
współczucia, gdyż wtedy była atakowana właśnie w te odsłonięte miejsca. Terapia nastawiona na 
ujawnianie uczuć i zranień – na: "daj się poznać” – w sadystycznie zranionej ofierze wzbudza 
wysoki poziom dekompensującego lęku, który dodatkowo zużywa jej siły, tym bardziej, że 
deterioracja ta rodzi zamęt zarówno w klientce jak w terapeutce...  
 Dlaczego ta osoba się dekompensuje? Przecież terapia zdaje się przebiegać wzorowo... 
Wspólnie z terapeutką ofiara odsłania swoje ukryte uczucia, motywacje, pragnienia i myśli. Jej 
doświadczenia są coraz przejrzystsze dla obu stron. Staje się ona coraz bardziej tym, kim naprawdę 
jest. Jej wybiegi i kamuflaże zanikają. Dlaczego więc jej stan się pogarsza? O ile dla terapeutki to 
tylko kłopotliwa łamigłówka, o tyle dla klientki proces ten jest potwornie przykry i lękotwórczy.  
 Strach dziecka przed byciem poznanym czyni z takiej - i każdej innej - bliskości ogromnie 
ryzykowny, przytłaczający lękiem, akt. Terapia ofiar, które przeżyły sadystyczne nadużycia, musi 
dlatego przebiegać bardzo powoli, z ciągłym skupianiem się na ich reakcjach na fakt coraz 
głębszego poznawania ich przez terapeutkę. Żadnego rodzaju zaufania nie powinna ona uważać za 
przesądzone z góry i nie wolno jej zbyt łatwo przyjmować powierzchownych zapewnień, zwłaszcza 
jeśli ofiara dalej się dekompensuje. Chociaż logicznie biorąc klient nie może nie ufać 
profesjonaliście, jego zachowania mówią dużo lepiej niż słowa. Jeśli jedne od drugich się różnią, 
terapeutka musi zatkać sobie uszy, a otworzyć oczy.  

Zaprzeczanie ukryte i zaprzeczanie jawne 
 Mimo, że ofiary oprawców sadystycznych borykają się pod względem emocjonalnej 
widzialności z innymi problemami niż ofiary oprawców niesadystycznych, wszystkie one 
napotykają identyczne problemy jeśli chodzi o widzialność tych nadużyć przez otaczający świat. 



Napastnik może zaprzeczać uczuciom ofiary przy wykorzystywaniu lub też może przyjmować je do 
wiadomości, używając tej wiedzy do dalszego zadawania bólu, jednak przynajmniej zawsze 
potwierdza - sobą i tym co robił - że nadużycia rzeczywiście się wydarzyły. Jednak i od tej zasady 
zdarzają się wyjątki. Są oprawcy, którzy zakradają się do pokoju dziecka nocą, molestują je pod 
osłoną ciemności i w kompletnym milczeniu, a w pozostałych sytuacjach nigdy niczym się w 
otoczeniu nie zdradzają. Ani słowo, ani gest, ani żaden znak z ich strony nie potwierdzają wtedy, że 
doszło do seksualnych nadużyć. Na ogół jednak, podczas wykorzystywania oraz przed i po nim, 
napastnicy mówią, gdyż starają się ofiarę omotać, poinstruować, ustawić, przekupić czy zastraszyć.  
 Większość literatury przywiązuje wagę do tego, czy drugie z rodziców, nienapastujące, 
wiedziało o występujących nadużyciach, czy nie. Ma to największe znaczenie przy cofaniu się w 
przeszłość. Dorosłe dziecko, którego drugi rodzic nie znał prawdy, z pewnością poczuje się przez 
niego niechronione, lecz niekoniecznie niekochane. Rodzic taki, dowiadując się po latach, stanie 
raczej po stronie ofiary, niż oprawcy. Dorosłe dziecko może doświadczyć z nim wtedy swojej 
widzialności - przeżyć jakby zapalenie światła w ciemnej piwnicy - co będzie miało bardzo 
pozytywny, terapeutyczny skutek. Jednak konfrontacja ze współmałżonkiem ukrywającym prawdę 
jest w efekcie równoznaczna z konfrontacją z samym napastnikiem. Rodzic taki musi najpierw 
przejść własną terapię, która pozwoliłaby mu wziąć odpowiedzialność za taką jego postawę.  
 Jednak w czasie, kiedy odchodziło do nadużyć, dla dziecka nie miało większego znaczenia to, 
czy drugi rodzic wiedział o nich, czy nie: doświadczało ono niewidzialności w każdym przypadku. 
Ani rodzic, który wiedział o wykorzystywaniu i tuszował je (zaprzeczanie jawne), ani rodzic 
niewiedzący (zaprzeczanie ukryte) nie potwierdzą - nie uprawomocnią -rzeczywistości ofiary.  
 Bez względu na to rozróżnienie, dla dziecka oznacza to podobne przeżycie. Po nocnym gwałcie 
rodzina zasiadała do wspólnego śniadania, przy którym wszyscy zachowywali się tak (choć z 
różnych przyczyn), jakby nic się nie stało. Po wyjściu z domu stykało się z całym światem ukrytych 
zaprzeczeń. Wszyscy - nauczyciele, rówieśnicy, sąsiedzi, trenerzy - również zachowywali się tak, 
jakby nic się nie stało. Ofiara stawała przed tragicznym wyborem: czy stanąć po stronie 
zewnętrznej rzeczywistości, czyli stłumić wykorzystanie lub przynajmniej jak najgłębiej je ukryć, 
mówiąc sobie, że nic się nie stało; czy trzymać się swojej rzeczywistości wewnętrznej kosztem 
wyobcowania z tej pierwszej. Tajemnica jej ciążyła spychając ją w poczucie izolacji, osamotnienia i 
kompletnej inności.  
 Łatwo jest nie doceniać izolujących skutków ukrytego zaprzeczania kazirodztwu, ale przecież 
żaden dorosły nie czułby się dobrze widząc jakiś obiekt – na przykład stół – którego nikt inny by 
nie zauważał. Co więcej, jeśli wcześniej nigdy nie widziałby stołu, jego zdolności opisania go, 
rozumienia jego funkcji i nazwania go, byłyby naprawdę znikome. Jednak gdyby w tej sytuacji do 
pokoju mogła wejść druga osoba, która również dostrzegałaby ów stół, odegrałaby ona dla 
pierwszej kluczową rolę w opisaniu go. Wchłonęłaby ona jej nastawienie do tego przedmiotu, 
zaadaptowała opis, przyjęła definicję. Teraz dopiero możemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 
ofiara z taką łatwością i gotowością internalizuje postawę oprawcy, jego fałszywe przekonania i 
jego spaczony sposób percepcji. Napastnik nie ma żadnej konkurencji. Wszyscy inni zachowują się 
tak, jakby seksualne wykorzystanie nie zaistniało.  

Zaprzeczanie a wizyty nadzorowane przez kuratora 
 Ukryte zaprzeczanie to jedna z przyczyn, dla których - mimo nadzoru kuratora lub 
wyznaczonej osoby trzeciej -  wizyty nieprzyznających się napastników w domach ich ofiar często 
przynoszą dzieciom poważny uszczerbek. Ci, którzy obstają przy takich odwiedzinach, szafują 
zwykle argumentem, że w obecności kuratora oprawca nie będzie mógł traumatyzować dziecka. 
Wiele będzie zależało od jego czujności, jednak ta, nawet jeśli jest maksymalna, może nie zapewnić 
bezpieczeństwa. Zdarza się, że osoby wyznaczane do nadzorowania wizyt są krewnymi lub 
przyjaciółmi napastnika, lub że nie wierzą w jego winę lub zagrożenie. Dlatego nie widzą 
przeszkód, by na chwilę zostawiać z nim dziecko sam na sam, na przykład by odebrać telefon, 
rozwiesić pranie, czy nawet wyskoczyć do sklepu.  
 Nawet jeśli kurator jest przez cały czas fizycznie obecny przy napastniku, może nie być 



świadomy fałszywego myślenia, za pomocą którego oprawca manipuluje dziećmi. Oprawca może 
więc dalej je "ustawiać", opowiadając im na przykład, jak straszne jest jego życie od kiedy musiał 
wyprowadzić się z domu, jak bardzo za nimi tęskni, jak cierpi, i tak dalej. Może też wbijać klin 
między nie a współmałżonka, tłumacząc im, że nie może wrócić do rodziny bo: "mama mu nie ufa". 
Jeśli ma jasno zabronione sygnalizowanie dzieciom wprost, że trafi do więzienia, jeśli żona nie 
przestanie ujawniać jego zachowań, może rzucać na ten temat niejasne aluzje typu: "nie wiem, czy 
cię/was jeszcze zobaczę". Obecność kuratora sprawiała, że pewna nienapastująca ale trwająca w 
zaprzeczaniu matka powstrzymywała się przy nim od straszenia dziecka. Jednak wolno jej było 
wychodzić z nim do łazienki, gdzie natychmiast zaczynała mu opowiadać, że jeśli będzie dalej 
paplać, zabiorą tatę do więzienia i rodzina się nie wyżywi.  
 Nawet jeśli kurator jest dobrze wyszkolony i umie rozpoznać fałszywe myślenie i nawet jeśli 
ma szansę błyskawicznie zareagować, nie będzie znał pewnych idiosynkratycznych słów, gestów, 
szyfrów czy przedmiotów, które mają dla dziecka specjalną wymowę. Pewien napastnik kreślił na 
listach do córki kółka i krzyżyki – symbole, które, jak jej wcześniej objaśnił, oznaczały oralny i 
analny seks, a nie buziaki i przytulanie. J. Hindman pracowała kiedyś z napastnikiem, który 
regularnie pstrykał wiecznym piórem, ilekroć chodząc po domu chciał zastraszyć swoją małą ofiarę. 
Miał je ze sobą nawet na terapii i w czasie konfrontacji. Dopiero później wyszło na jaw, że tym 
właśnie piórem molestował ją waginalnie (Hindman, rozmowa osobista, 17 września 1994).  
 Nawet jeśli nie dochodzi do nadużyć podobnych do opisanych wyżej, to dalej sama obecność 
napastnika, który trwa w zaprzeczaniu, zaprzecza rzeczywistości ofiary, wzmagając w niej niewiarę 
w siebie i lęk, że oszalała. Nie uznawszy swojego wykorzystania, oprawca zmusza ją kolejny raz do 
wyboru między stanięciem po jego stronie (co pogrąża ją w zaprzeczaniu własnym przeżyciom i 
sprowadza do roli echa dla rzeczywistości, którą napastnik jej wciska), a stanięciem po swojej 
stronie i własnych doświadczeń (co implikuje jej totalną izolację i utratę zewnętrznej, uznawanej 
przez wszystkich, rzeczywistości).  
 W pełnej napięcia relacji z ofiarami, jaka powstaje w czasie sesji, terapeutka zwykle stara się 
tylko "zdjąć" z nich poczucie winy za dawne wykorzystanie. "To nie twoja wina” – powtarza im, 
zdumiona ich uporczywym przekonaniem o własnej winie i odpowiedzialności. "To nie znaczy, że 
jesteś inna czy gorsza, niż wszyscy” – mówi, nie rozumiejąc dlaczego dalej czują się wyobcowane i 
kompletnie inne. Patrząc na to z zewnątrz wiemy, że ofiara nigdy nie jest odpowiedzialna za żaden 
fragment swojego wykorzystania ani za żadne z jego następstw. Wiemy też, że niestety nie jest ona 
inna: pod względem swojej historii nie różni się od jednej trzeciej kobiet w Ameryce (Finkelhor, 
1986; Russell, 1984; Salter 19992; Wyatt, 1985). Od wewnątrz jednak, patrząc ze swojej pozycji, 
ofiara – nawet jeśli udało się jej pozbyć poczucia odpowiedzialności za całą resztę – wie, że 
rzeczywiście żyła w kłamstwie. I ma dlatego przeżycia, które oddzielają ją od świata, tak jak go 
wszyscy widzą, co jak najbardziej sprawia, że czuje się kompletnie inna.  
 Dotarło to do mnie już któryś raz, boleśnie i jaskrawo, podczas mojej ostatniej wizyty w moim 
dawnym rodzinnym domu. Wpadłam na przyjaciółkę z dzieciństwa, Gracie, która też była w 
odwiedzinach. "Pomogłaś mi bardzo w mojej terapii, rok temu” – powiedziała. "Jak to?” – spytałam 
zaskoczona. Wyjaśniła mi: "Byłam wykorzystana seksualnie jako dziecko, lecz nie mogłam ci o 
tym wtedy powiedzieć. Pamiętam jak w czwartej klasie szłyśmy kiedyś chodnikiem i powiedziałaś 
mi, że jesteś moją najlepszą przyjaciółką. 'Przyjaźnić się, to znaczy nie mieć przed sobą żadnych 
tajemnic' – mówiłaś. Zaparłam się wtedy: 'ja nie mam przed tobą żadnych tajemnic' i to był 
pierwszy raz kiedy ci skłamałam. I od razu poczułam się jak oszustka. Wykluczona spośród ludzi. 
Potem już ciągle się tak czułam".  
 Tylko trzy osoby w życiu Gracie znały ten fakt. Jak mi wyznała, byli to: jej mąż, jej terapeutka 
i jej spowiednik. "Dlaczego wyszła z tym do mnie?” – zastanawiałam się. "Widziałam ją przelotem 
tylko dwa razy przez ostatnie 25 lat! Przecież musiała mieć mnóstwo bliższych ludzi". Nagle 
zrozumiałam: byłam jedyną osobą, której musiała to powiedzieć, żeby przestać czuć się wyłączona 
spośród ludzi. Ona nie mówiła tego mnie dzisiejszej, lecz swojej najlepszej przyjaciółce z czwartej 
klasy. Przeprawiała tym swój wizerunek. Nie godziła się na swój obraz oszustki.  



Terapia i dorosłe ofiary 

 Zadaniem dorosłej ofiary niesadystycznych nadużyć seksualnych jest w terapii usunięcie 
wsączonego przez oprawcę wizerunku jej samej. Musi podważyć i strząsnąć z siebie 
wstydopochodne i wstydotwórcze przekonanie, że to ona sama chciała, by ojciec, brat czy matka 
uprawiali z nią seks – że go inicjowała, pożądała i bawiła się nim. Nie wystarczy, że terapeutka 
powie jej teraz: "to nie twoja wina". Powiedzenie klientce, że to nie jej wina przemawia tylko do jej 
świadomego rozumu i zawsze narzuca dominację: "ja wiem lepiej". Tymczasem  właśnie uczucia – 
poczucie winy, a nie racjonalny proces myślowy – sprawiają, że dorosła ofiara wierzy, iż dawne 
wykorzystanie to jej błąd. Argumenty jedynie wepchną to przekonanie jeszcze głębiej. 
Kwintesencją terapii jest przemiana emocjonalna, której nie da się podyktować słowami.  
 Dla ofiar nadużyć sadystycznych zadanie w terapii polega na dostrzeżeniu i przyjęciu faktu, że 
ich bezpieczeństwo nie leży w fałszowania i ukrywania własnych prawdziwych uczuć i że 
odsłonięcie swojej podatności na zranienie może spotkać się z życzliwością i wsparciem, a nie 
ponownym znranieniem. Ustawiczne dążenie do emocjonalnej niewidzialności może u nich, w 
skrajnej postaci, prowadzić do aleksytymii. Lęk przed pokazaniem swoich uczuć jest przyczyną 
trudności w małżeństwach i partnerskich relacjach dorosłych ofiar sadyzmu, ponieważ nie może 
zaistnieć bliskość, jeśli jedno z partnerów jest emocjonalnie odwrócone.  
 Zadanie terapeutki polega na umożliwieniu i ułatwianiu tego procesu. Zaczyna więc ona od 
przyjęcia właściwej uczuciowej postawy. Wobec wielkiej podatności ofiar na zranienie, terapia 
musi ucieleśniać prawdziwą życzliwość, a terapeutka wnosić współodczuwającą obecność w 
całkiem buddyjskim sensie. Obecność ta zostaje w końcu zinternalizowana przez klientkę jako jej 
własna miłość i życzliwość do samej siebie. Nie spodziewa się ona, że na jej wyznania odpowie 
współczucie, ani też nie przychodzi na terapię z "miłością i życzliwością wobec własnej osoby". 
Zamiast tego przynosi w sobie zinternalizowany głos oprawcy – wrogiego i fałszywego krytyka, 
który dyktuje jej jej wizerunek siebie – i zwykle cały ocean złości, którą wylewa na siebie, 
ponieważ było zbyt niebezpieczne zwracać ją przeciw napastnikowi. Ma nieświadomy przekaz, że 
jej odsłonięcie się spotka się z projekcjami, współuzależnieniem i seksualnym wykorzystaniem. 
Wiele napisano o postawie "terapeutycznej neutralności", ale jeśli brać te zalecenia dosłownie, 
neutralność ta przyjmowana jest przez ofiary jako nakaz utrzymywania obojętnego stanowiska 
wobec swojego bólu. Tak więc neutralność terapeutki wobec ich bólu to po prostu rewiktymizacja.  
 Empatia jednak nie powinna być jakimś cudownym narkotykiem. Wiele dorosłych ofiar 
doświadcza jej w życiu stopniu bliskim zeru, zaadoptowało się więc do jej niedostatku, tak jak 
mieszkańcy pustyni do zubożałego środowiska. Jeśli więc terapeutka bez ograniczeń zalewa 
klientkę empatią, nie bacząc, ile ta zdolna jest jej wchłonąć i jaki z tego może być efekt uboczny, 
takie postępowanie tak samo oznacza brak empatii, jak neutralny chłód. Można wtedy próbować 
ustalić, czy terapeutka rzeczywiście kieruje się potrzebami i dobrem ofiary, lub może tym, czego 
potrzebuje sama dla swoich wewnętrznych procesów. Tym z nas, profesjonalistów, którzy robią ten 
błąd, zwykle nie brakuje wiedzy na temat przeciwprzeniesieniowego charakteru złości, lecz 
dostrzegania narcystycznch aspektów swojego współczucia. Jasne jest, że wśród wielu powodów, 
dla których ktoś decyduje się na zawód terapeuty, jest chęć postrzegania siebie jako osoby 
opiekuńczej, wspierającej, ciepłej i pełnej empatii.  
 Klientka, jeśli znajdzie się w obecności terapeutki ofiarowującej potężne dawki empatii – 
dawki przekraczające jej możliwości przyjmowania – może spostrzec, że wyzwalają one w niej 
dawny, pierwotny głód rodzica, którego nigdy nie miała. Sesja kończy się wtedy o wiele za 
wcześnie – pozostałe 50 minut to kąpiel w czystej, słodkiej wodzie, co sprawia, przez porównanie, 
że pustynia wokół staje się jeszcze bardziej jałowa. Na zewnątrz będzie jeszcze mroczniej i szarzej, 
bez kogokolwiek, kto miałby aż taką zdolność dawania klientce poczucia, że jest cenna i słuchana. 
Szybko odkryje, że za długo jest dla niej czekać przez tydzień na następną „wannę” życiodajnej 
wody. Zadzwoni więc, by się umówić na dodatkowe spotkanie. Ta woda jest taka słodka, a jej 
działanie tak krótkotrwałe... Dzięki niej może na terapii czuć się jak ktoś, kto został głęboko 
zraniony, a nie urodził się zły, zepsuty, niedopasowany, winny i zasługujący na sąd i potępienie, ale 



poza terapią to poczucie będzie dla niej nieosiągalne. Odkryje, że dzwoniąc do terapeutki między 
sesjami dostanie, działający krótko i intensywnie, zastrzyk życia. Ale od tego momentu zacznie się 
w klientce gromadzić złość spowodowana poczuciem, że musi żebrać, wydzierać od terapeutki coś, 
co jest jej obowiązkiem. Dlaczego ona jest taka powściągliwa? Jeśli naprawdę jej na mnie zależy, to 
czy nie widzi, jakie to dla mnie ważne? Wkrótce okaże się, że dzwoni już kilka razy na dobę, także 
w nocy. Dostaje wobec tego diagnozę zaburzenia "borderline" oraz zirytowaną, coraz bardziej 
myślącą o sobie, terapeutkę, skłonną przekazać ten „kłopot” innemu specjaliście. Empatia stała się 
dla tej osoby narkotykiem, ale to my go podaliśmy. Śmieszne więc jest nasze późniejsze narzekanie 
na uzależnianie się klientek.  

Podsumowanie 

 Od 2 do 5 procent napastników seksualnych podnieca ból, cierpienia, poniżenie i strach ofiar i 
dlatego są uważani za sadystów. W porównaniu z resztą słabiej pobudza ich seksualnie przyzwalany 
seks, a mocniej – sąma przemoc. Istnieje wystarczająco wiarogodne pogrupowanie seksualnych 
oprawców, by wśród sadystów dało się wyróżnić ich główne typy.  
 Sadystów w sposób przekonujący odróżnia od pozostałych napastników stopień zranień, jakie 
zadają ofiarom. Nie jest to oczywiście niezawodny miernik, gdyż bywa, że i nieseksualni oprawcy, 
atakujący ze złości a nie z pożądania, zadają równie poważne rany. Mimo to jedni różnią się oni od 
drugich specyfiką napaści, uczuciami, motywacją i wzorcami myślenia.  
 Najwięcej napisano o sadystycznych zabójcach, a najmniej o chronicznych, sadystycznie 
molestujących napastnikach. Odwrotnie do tej proporcji jednak, tych drugich jest bez porównania 
więcej i najczęściej atakują oni własne rodziny.  
 Sadyści nie wykazują fałszywego myślenia na temat cierpienia ofiar. Dobrze zdają sobie 
sprawę z niego i korzystają z tej wiedzy, by jeszcze skuteczniej zadawać ból. Niesadystyczni 
napastnicy omotujący natomiast projektują na swoje ofiary własne seksualne pożądania. Ponieważ 
nie podnieca ich ból i cierpienie, lecz zboczony seks, fantazjują oni, że to dziecko pożąda 
stosunków seksualnych z nimi, gdyż takim chcą je widzieć. Natomiast fałszywe myślenie, jakie 
sadystyczni oprawcy projektują na ofiarę, dotyczy zwykle ich poczucia, że są wewnętrznie źli, 
zdeprawowani. Dlatego usprawiedliwiają swoje ataki tym, że dziecko samo z siebie zasługuje, by 
cierpieć. Niektórzy z nich, na ogół mający na sumieniu wysokie liczby ofiar, wykazują takie 
fałszywe myślenie na temat dzieci w ogóle, jako kategorii. "Myślę, że mali chłopcy i małe 
dziewczynki żyją po to, by ich seksualnie zniewalać; mają służyć dorosłym jako ich seksualne 
zabawki" - pisał jeden oprawca do drugiego.  
 Ponieważ sadystyczni napastnicy znają emocjonalne reakcje dziecka i używają ich jak 
przewodnika do zwiększania bólu, ofiary sadyzmu w wieku dorosłym są przerażone, ilekroć grozi 
im emocjonalna widzialność. Bronią się one przed wszelką intymnością z obawy, że ich rozpoznana 
podatność na zranienie zostanie użyta do ich zranienia, a nie z lęku przed zdradą jak w przypadku 
ofiar niesadystycznego wykorzystywania. Ofiary niesadystycznego wykorzystywania szukają 
poczucia bezpieczeństwa w emocjonalnej widzialności, ponieważ dawne wykorzystanie 
dokonywało się w warunkach ignorowania ich uczuciowych reakcji.  
 Mimo, że ofiary różnią się pod względem ich stosunku do emocjonalnej widzialności, reagują 
one podobnie na czytelność ich wykorzystania dla otoczenia. Niezależnie od tego, czy cierpiały, czy 
nie, wskutek jawnego zaprzeczania przez ludzi z otoczenia (odmowy uznania prawdy po 
ujawnieniu nadużyć czy wobec innych dowodów), niezmiennie odczuwały skutki ukrytego 
zaprzeczania (poprzez sam fakt, że ludzie, którzy je znali, nie wiedzieli, co się stało). Ukryte 
zaprzeczanie sprawia, że ofiara czuje się wyizolowana i inna.  
 Powyższe odkrycia mają ogromne znaczenie dla terapii ofiar. Zwłaszcza w przypadku ofiar 
nadużyć sadystycznych, terapia oparta na odsłanianiu się będzie je szczególnie odstraszać i ranić. 
Przynajmniej część niewyjaśnionych dekompensacji w jej trakcie to skutek tej dynamiki.  


