
Rozdział VI 

OPRAWCA W GŁOWIE OFIARY 
Skutki nadużyć seksualnych z dzieciństwa w myśleniu ofiar 

Obraz rzeczywistości oparty na traumie: brak sensu, wrogość i defekt mocy  

 W wieku czterech lat Jonathan i kilkoro innych dzieci był seksualnie wykorzystywany w 
przedszkolu przez syna przedszkolanki i przez jej brata. Charakterystyczne, że od momentu kiedy 
sprawa wypłynęła na wierzch Jonathan był dalej wykorzystywany, gdyż rodzice innych dzieci z 
początku nie chcieli w to uwierzyć. Zamiast tego zebrali jeszcze od siebie 1500 $ dla 
przedszkolanki na koszty jej obrońcy w sądzie! Powstrzymali się dopiero, kiedy ich własne dzieci 
zaczęły ujawniać, że także one są seksualnie molestowane. Uraz związany z tymi nadużyciami był 
u Jonathana spotęgowany faktem, że musiał patrzeć jak wykorzystywana jest jego młodsza siostra 
(która też chodziła do tego przedszkola) i był zmuszany do brania w tym czynnego udziału.  
 Początkową reakcją Jonathana były okresowe stany dysocjacji. Nagle, całkowicie tracił kontakt 
ze sobą i z otoczeniem. Nawet jeszcze po trzech latach od przeżytej traumy często kręcił się w 
szkole, nieprzytomny i oszołomiony, koło natrysków. Nauczycielom trudno było przyciągnąć jego 
uwagę czy utrzymać go w skupieniu na lekcjach.  
 W wieku lat dziesięciu pozostałości po tym rozszczepieniu psychiki Jonathana ulokowały się w 
jego uzależnieniu od książek. Czytał w sposób żarłoczny i nienasycony, również w wakacje i ferie, 
zamiast wychodzić i bawić się z dziećmi. W dodatku czytał tylko fantasy, co jest dziecięcym 
odpowiednikiem zagrzebywania się dorosłych ofiar w lekturze romansów, byle tylko uciec od 
kontaktu z sobą i światem. Mimo to z chłopcem było lepiej pod każdym względem. Skończyły się 
jego ciągłe wypadki - chodzenie po dachach i spadanie, postrzelenie się z wiatrówki ojca, zabawy z 
puszkami po spreju, które eksplodowały, itp. Stał się mniej wrogi wobec siostry, od której odsunął 
się po wykorzystaniu. W domu, kiedy ogarniała go złość lub smutek, nie zwijał się już w pozycję 
embrionalną i nie bał się już tak jak dawniej lub przynajmniej sprawiał takie wrażenie.  
 Kiedy miał dziesięć lat wybrał się z rodziną i przyjaciółmi domu na premierę jakiejś sztuki w 
Bostonie. Po przedstawieniu tłum wylał się z teatru na ulicę. Jonatan z siostrą znajdowali się 
niespełna półtora metra od rodziców i pięciu innych dorosłych. Przypadkiem ojciec spostrzegł 
zbliżającego się z przeciwka mężczyznę, który miał wzrok utkwiony w chłopcu. Było w nim coś, co 
go uderzyło. Kiedy obcy zbliżył się do Jonatana, położył mu rękę na ramieniu i nieco się nachylił, 
jakby chciał coś powiedzieć. Nagle chwycił go mocno za ramię i zaczął z nim błyskawicznie znikać 
w tłumie. Ojciec Jonathana zareagował wcześnie - ruszył się już w momencie, kiedy napastnik 
położył dziecku rękę na ramieniu, lecz mimo to ledwie zdążył chwycić syna w pasie i wyrwać go 
napastnikowi. Mężczyzna zbiegł.  
 Siedząc w moim gabinecie, ojciec Jonathana miał szarą twarz i wyglądał na chorego. "To 
zadziało się strasznie szybko" - powtarzał ciągle - "Nie do wiary jak szybko! Kilka sekund. I nikt 
tego nie widział. Nikt z dorosłych! Nieprawdopodobne..." Na koniec powiedział: "Nie mam 
pojęcia, czemu jestem taki rozbity?! Przecież nic takiego się nie stało".  
 Nic się takiego nie stało... W przypadku głośnego porwania w Chowchilla (Terr 1985a, 1985b, 
1990) uprowadzony został szkolny autobus z dziećmi, które przetrzymywano pod ziemią w 
wypalonej sztolni. Po 27 godzinach starsze dzieci zrobiły podkop i wszystkim udało się wrócić do 
domów bez fizycznego uszczerbku. W mieście była wielka feta i wmurowano pamiątkową tablicę 
dziękującą Bogu, że dzieci wróciły zdrowe i że nic takiego się nie stało.  
 Jak więc wytłumaczyć to Jonathanowi, który mówił mi, że wcale go nie zaskoczyła ta próba 
porwania? Był przekonany, że jemu mogą przytrafiać się tylko złe rzeczy. Nie istniało dla niego coś 
takiego jak szczęście i powodzenie. Istniały jednakże nieszczęścia i pech. Kiedyś poprosiłam go, 
żeby narysował mi siebie; namalował chłopca idącego pod wielką, ciemną chmurą.  
 Jak więc wytłumaczyć to dzieciom z Chowchilla, z których każde, jeszcze w pięć lat po 



uprowadzeniu, było przekonane, że umrze młodo? Dzieciom, które nadal wierzyły, że na zewnątrz 
był czwarty kidnaper czyhający na nich po ciemku (w śledztwie wykluczono tę możliwość) i że 
pewnie zostaną uprowadzone znowu?  
 Jak wytłumaczyć to mojej dorosłej klientce, która w dzieciństwie była wykorzystywana 
fizycznie i której brat, również wykorzystywany, popełnił samobójstwo. Kiedy astrolog zapewniał 
ją, że po 52 roku życia wszystko wspaniale się jej ułoży, wywnioskowała, że niedługo umrze. Dla 
niej po prostu nie było możliwe, żeby pomyślne wróżby mogły się spełnić za jej życia.  
 Udawanie, że Jonathanowi czy dzieciom z Chowchilla nic się nie stało, możliwe jest dzięki 
wierze w przesąd, że dopóki nikt nie jest fizycznie ranny, na psychice nie odciska się trauma. Ojcu 
Jonathana – człowiekowi światłemu, z wysokim wykształceniem – w ogóle nie przyszło do głowy, 
że próba porwania, jak i w wcześniejsze nadużycia seksualne w wieku lat czterech, zrujnowały w 
jego synu poczucie bezpieczeństwa, zmieniając w nim przez to sposób postrzegania świata. Być 
może i rodzice z Chowchilla, odzyskując swoje dzieci bez fizycznego uszczerbku, wierzyli, że 
wróciły one cało również pod względem psychologicznym...  
 Jednakże kiedy człowiek – dorosły lub dziecko – był terroryzowany, to nawet jeśli nie poniósł 
fizycznej szkody, coś rzeczywiście się stało. Trauma odciska się na psychice niezależnie od tego, 
czy wystąpiły urazy fizyczne i powoduje zmianę wewnętrznej postawy ofiary. Burzy jej poczucie 
bezpieczeństwa, zaufanie, poczucie mocy i wiarę w przewidywalność zdarzeń na świecie. Niszczy 
również wiarę w skuteczność własnych działań (Briere i Conte, 1993; Famularo, Kinschreff i 
Fenton, 1990; Janoff-Bulman, 1992; Johnson i Kenkel, 1991; Mullen, 1993; Roth i Newman, 1993; 
Spiegel, 1990). Krótko mówiąc, urazy rzutują nie tylko na uczucia, lecz także na sposób myślenia i 
życiową postawę ofiar.  
 Trauma działa całkiem inaczej niż zwykła świadomość, że na świecie dzieją się straszne 
wydarzenia. Przeciętny człowiek jest aż za dobrze osłuchany z nie kończącymi się wojnami, 
epidemiami, katastrofami i innymi nieszczęściami. Wie, że są one jakby rutynowo wpisane w życie 
na ziemi. Ludzie nie obciążeni urazami czerpią swoje poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim z 
rozumowego oceniania zjawisk świata. Czują się bezpieczni, bo byli bezpieczni, są bezpieczni i 
dlatego spodziewają się, że dalej będą bezpieczni. Odwrotnie jest u ludzi obciążonych traumą, 
którzy kształtują swoją postawę w sposób indukcyjny, poprzez generalizowanie wczesnych przeżyć 
ze swoimi opiekunami. Jak wykazuje Milton Erickson, podświadomość uczy się na podstawie 
zbieranych doświadczeń - lub aluzji do nich, takich jak metafory i baśnie - a nie na podstawie 
abstrakcyjnych, logicznych procesów (Haley, 1985).  
 Gdyby opierać się na logice, raczej nikt nie mógłby czuć się bezpiecznie. Szansa doznania 
traumy jest w naszej kulturze znaczna. Norris (1992) odkrył, że prawdopodobieństwo stania się 
ofiarą w ciągu całego życia jest wysokie i wynosi przeciętnie: dla pożaru – 11%, napadu 
rabunkowego – 25 %, wypadku samochodowego w którym ktoś zostaje co najmniej ranny – 23%, 
przeżycia śmierci ukochanej osoby wskutek samobójstwa, zabójstwa lub tragicznego wypadku – 
10%. Łącznie szansa wystąpienia jakiegoś rodzaju nieszczęścia wynosi 69%. Wskaźnik ten 
potwierdzają i inne opracowania. Resnick (1993) podaje przeciętną 69%, a Kilpatrick, Saunders, 
Best, Von i Veronen (1987) dla urazów związanych z przestępstwami - 75%.  
 Pomimo, że dzisiejszy świat obiektywnie jest niebezpieczny i przypadkowy, osoby nie 
obciążone traumą wykazują nierealistyczne, pełne optymizmu spojrzenie na życie (Taylor, 1989; 
Tiger, 1979). Podają one dużo więcej pozytywnych niż negatywnych wydarzeń z własnego 
doświadczenia (Matlin i Stang, 1978), wierzą, że plasują się powyżej średniej (Greenwald, 1980; 
Taylor, 1989; Taylor i Brown, 1988), są przekonane, że sprawy potoczą się pomyślnie (Janoff-
Bulman, 1992), przeceniają swoje możliwości kontrolowania i wpływu na zdarzenia (Langer, 1975; 
Wortman, 1975), i zarazem zaniżają prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych zdarzeń, a 
zawyżają prawdopodobieństwo pozytywnych (Janoff-Bulman i Frieze, 1983; Janoff-Bulman, 
Madden i Timki1983; Perloff, 1983; Taylor 1989).  
 W takim świetle tzw. kultura New Age (np. Redfield, 1993) ze swoim naciskiem na znaczenie 
koincydencji, na indywidualny wybór w odniesieniu do pozornie przypadkowych zdarzeń i na to, że 
wszystko co się dzieje ma swoją przyczynę, przedstawia się raczej jak kultura Old Age. Potrzeba, 



by czuć się bezpiecznie jest w każdym ludzkim pokoleniu taka sama, inaczej się tylko ubiera.  
 Jednakże u ofiar tzw. syndrom Polyanny (Matlin i Stang, 1978) zostaje zniszczony. Nawet w 
wiele lat po przeżytej traumie osobom takim brak optymizmu. Famularo et al. (1990) odkrył, że 
ludzie z potraumatycznymi zaburzeniami wskutek stresu (PTSD) wierzą, że ich życie będzie 
krótkie, bolesne i pełne trudności. W kolejnych publikacjach Janoff-Bulman i kol. systematycznie 
podaje, że ofiary różnią się zasadniczo postawą wobec świata i jego charakteru od ludzi, którzy nie 
przeżyli urazu. Widać to zwłaszcza jeśli chodzi o problem, czy świat jest życzliwy i pełen treści i 
czy starania jednostki odnoszą zamierzony skutek (Janoff-Bulman, 1992). Inni autorzy (np. 
Horowitz, 1976; McCann i Pearlman, 1990), choć ujmują tę różnicę trochę inaczej, zgadzają się, że 
wskutek przeżytej traumy wzorzec percepcji ulega u ofiar zmianę.  
 W rozdziale tym będę omawiać percepcyjne następstwa seksualnego wykorzystywania w 
dzieciństwie, włącznie z kształtowaniem się opartego na traumie ogólnego widzenia świata i jego 
składowych przekonań: braku sensu, wrogości i defektu mocy. Prócz tego przedstawię 
charakterystykę procesu fałszywego myślenia i same treści fałszywego myślenia u ofiar i prównam 
ją z fałszywym myśleniem u napastników.  

Brak poczucia  sensu  

Zamęt, jaki w głowie ofiary powoduje trauma, świetnie oddaje Joan Didion (1979) pisząc:  

Wymyślamy sobie różne historyjki, by żyć. (...) Przynajmniej momentami. Mam na myśli okres, 
kiedy zaczęłam wątpić w przesłanki wszystkich tych bajek, które dotąd sobie opowiadałam. Niby 
nic niezwykłego, ale właśnie odstawienie ich okazało się dla mnie trudne. (...) Zawsze miałam pod 
ręką jakiś skrypt, a teraz - gdzieś mi się zapodział. Byłam przyzwyczajona do wskazówek, a teraz 
ich nie było. Dopatrywałam się jakiegoś spisku, ale dysponowałam tylko tym, co widzę: 
oderwanymi obrazkami w różnych sekwencjach, wyobrażeniami bez żadnej treści w ich 
chwilowym układzie. Miałam nie cały film, lecz przypadkowe, oderwane klatki.  

 Dla większości ludzi wyobrażenie, że świat jest uporządkowany i pełen znaczenia, stanowi 
fundament odbioru rzeczywistości. Baśń ma dla nich szczęśliwe zakończenie, opowiadanie - 
sensowny morał. Nawet taki myśliciel jak Einstein ostatecznie cofnął swoją akceptację dla teorii 
przypadkowości w fizyce. Gnany na starość potrzebą znalezienia porządku i znaczenia ogłosił: 
"Bóg nie grywa w kości stworzonym przez siebie wszechświatem"  i rzucił się bez opamiętania w 
labirynt nauki.  
 Lerner (1980) określił ten pęd do odkrywania porządku mianem "teorii sprawiedliwości 
świata", mając na myśli, że ludzie otrzymują wszystko to, co noszą w sobie. Jego badania 
dowodziły wielokrotnie, że to co dzieje się z człowiekiem warunkuje, jak czują się z nim inni. 
Ludzie, którzy osiągają negatywne rezultaty są "dewaluowani", nawet jeśli ich wyniki są dziełem 
przypadku, a otoczenie tym wie. Ta "dewaluacja" ze strony innych jest raczej automatyczna i 
nieświadoma, niż wykalkulowana.  
 Oczywiście byłam pewna, że sama jestem uodporniona na takie automatyczne winienie ofiary. 
Przecież umiałam je nazwać, rozpoznać, dobrze wiedziałam czemu ono służy... Kilka miesięcy 
temu znalazłam w lokalnej gazecie wyjaśnienie zagadkowego morderstwa, do którego doszło w 
mojej okolicy parę lat wcześniej. Słysząc dzwonek, miejscowy biznesmen otworzył drzwi swojej 
willi i został przeszyty serią z automatu. Dopiero teraz sąsiad ofiary przyznał się, że to on zastrzelił 
tego człowieka, kierując się wzbierającą przez lata urazą z powodu jakiejś błahostki. Było to 
kompletnie irracjonalne morderstwo, dokonane bez sensu na zupełnie niewinnej ofierze. 
Roztrzęsiona, zdałam sobie sprawę, że czytając przed laty reportaż o tej tragedii, doszłam do 
wniosku, że zabity biznesmen, na którym zresztą nigdy nie ciążyły żadne podejrzenia, był po cichu 
zamieszany w przemyt narkotyków.  
 Taka skłonność ludzi do automatycznego winienia ofiary jest zazwyczaj irracjonalna (i, co 
oczywiste, mało chwalebna), ale ma zasadnicze znaczenie dla ich poczucia bezpieczeństwa. Bez 
niej wszystkie wysiłki jednostki stanęłyby pod znakiem zapytania. Zauważyli to Lerner i Miller 



(1978): "Bez takiego nastawienia trudno byłoby jednostce skłonić się do dążenia do jakiegokolwiek 
długofalowego celu, a nawet do zwykłych codziennych czynności, jakich wymaga życie 
społeczne." (str. 1030).  
 Silna trauma, niezależnie od rodzaju, powoduje rozbicie matrycy sensu, uporządkowania i 
przewidywalności. Chociaż to poczucie znaczenia i sensu pada przede wszystkim ofiarą klęsk 
żywiołowych, równie łatwo ulega ono zniszczeniu przez urazy powodowane przez ludzi. Lifton 
(1963) na przykład opisywał wcześniejszą niewiarę ofiar Hiroszimy w możliwość takiej katastrofy. 
Dla nich oznaczało to "poważne załamanie wiary w głęboko ludzki wzorzec wspierania życia 
każdej jednostki, a stąd i utrata zaufania do całej struktury bytu" (s. 4870). 
 Poszukiwanie sensu może człowiekowi zabrać całe życie. Silver, Boon i Stones (1983) w 
badanej grupie 77 kobiet, ofiar kazirodztwa, które miało miejsce średnio dwadzieścia lat temu, 
odkryli, że ponad 80% z nich nadal poszukuje jakiegoś wytłumaczenia, by znaleźć sens w tym co je 
spotkało. Więcej niż połowa z nich czuła, że nie umie dopatrzyć się w swoim wykorzystaniu żadnej 
logiki i powtarzała rzeczy w rodzaju: "Ciągle zadaję sobie pytanie: dlaczego? I ciągle nie znajduję 
na nie odpowiedzi" (s.89).  
 Ofiarom, które nie umieją odkryć znaczenia, wiedzie się gorzej, niż tym, które je jakoś 
znalazły. To, jaki charakter ma przyjęte wyjaśnienie (np. czy biorę winę za kazirodztwo na siebie, 
czy obciążam nim sprawcę) nie wpływa na rezultat. Niezdolność ofiary do znalezienia sensu wiąże 
się ze skutkami nadużycia – z tym, jak dotkliwe są jej natręctwa, powracające i dezorganizujące 
rozmyślania, stopień zaburzenia, gorsze przystosowanie społeczne, niższy poziom własnej wartości 
oraz mniejsza stanowczość i skuteczność w działaniu.  
 Istnieje jednakże przeciwna opinia. Morrow (1991) wykrył, że niezdolność ofiary do 
odnalezienia sensu w kazirodztwie nie wiąże się z jego skutkami, niezależnie od tego komu 
przypisuje ona winę. Rzuca się tu jednak w oczy ogromna różnica wieku badanych ofiar. 
Opracowanie Morrowa dotyczy osób wieku dojrzewania, a badana grupa Silvera i kol. to ludzie w 
wieku od 18 do 72 lat, w której do kazirodztwa dochodziło średnio ponad dwadzieścia lat 
wcześniej. Jest więc prawdopodobne, że potrzeba odnalezienia sensu potęguje się z wiekiem.  

Wrogość - przypadkowość - opiekuńczość  

 Przy wjeździe do parku narodowego w Górach Skalistych w Kolorado stoi tablica z napisem: 
"Górom jest wszystko jedno..." Służby parku wyraźnie dostrzegają skłonność wędrowców do 
optymistycznej wiary w łaskawość przyrody, wiedząc, że takie zaufanie nie sprzyja ich 
bezpieczeństwu. Znamienne, że częścią syndromu Pollyanny u ludzi nie obciążonych traumą jest 
ich romantyczne podejście do natury, mimo że jest ona najbardziej bezwzględną areną, do której z 
pewnością pasują słowa:  

Nie ma człowieka na świecie, który byłby tak żarłoczny jak modliszka. Ale chwilkę, mówisz, 
przecież nie ma dobra i zła w przyrodzie; dobro i zło to ludzki wymysł. (...) Wszechświat, który 
nas wchłania jest potworem, któremu wszystko jedno czy przeżyjemy, który nie zważa na to, co 
miażdży po drodze. Nie zatrzyma się. Jest bezwzględny i ślepy, jak robot zaprogramowany na to, 
by zabijać. (...) Cock Robin mógł umrzeć najbardziej makabryczną śmiercią, a natury to wcale 
nie wzruszało. Słońce nadal wschodziło, strumienie szumiały, a wszystko co dalej żyło, dalej 
śpiewało... (Dillard,1974, s. 179-180).  

 Dillard jest tu podejrzliwy. Gotowość do wierzenia w życzliwość świata, nawet jeśli jest ona 
irracjonalna, dla ofiar traumy nie jest dostępna. Mogą one przekroczyć próg godzenia się na 
przypadkowość i obojętność świata – mogą zacząć widzieć w nim wrogość i spodziewać się 
najgorszego. Dla ofiar nadużyć seksualnych podejrzliwość skupia się bardziej na ludziach niż na 
przyrodzie. Sarah, za każdym razem kiedy widziała dorosłego mężczyznę z pięcioletnią 
dziewczynką, zachodziła w głowę: "Co on robi z tą małą?" Na terapię zgłosiła się głównie dlatego, 
że takie myśli wydawały się jej dziwne; nie miała absolutnie żadnych wspomnień o swoim 
wykorzystywaniu.  



 Nieufność nie zawsze jednak dotyczy ludzi. Ofiary bardzo często mają silne przekonanie, że są 
wyłączone poza nawias i godne potępienia. Athena, która w dzieciństwie była wykorzystywana 
fizycznie, przypiekana, poniżana i ośmieszana, szła przez dorosłe życie z  poczuciem, że jest 
skazana na potępienie. Nie spodziewała się po ludziach niczego dobrego; nie marzyła żeby kiedyś 
wygrać na loterii; nie wierzyła też, że sama może komuś dać poczucie bezpieczeństwa. Nie dawała 
się przekonać, że świat być może jest po prostu przypadkowy. Uważała, że w jakiś sposób musiano 
ją skierować na złą terapię i że wszystkie jej usiłowania w tym kierunku zakończą się 
nieodwołalnym fiaskiem.  
 Podobnie było z Timem, który po serii ciężkich wypadków i chorób doszedł do wniosku, że: 
"teraz to już zawsze tak będzie: jedno nieszczęście za drugim". Czas upływał mu na wyobrażaniu 
sobie, że osiąga wiek, w którym szczęście opuszcza go do reszty i nadchodzi śmierć; był pewien, że 
nastąpi to w okresie dorastania. Kiedy był już dorosły, wystarczało drobne negatywne zdarzenie, by 
wywołać uczuciowe retrospekcje i poczucie potępienia, które mogło trwać tygodniami.  
 Utrata zaufania do świata powoduje, że ofiara przestaje się czuć jakby była przez kogoś lub coś 
chroniona. To, co jej się w życiu przytrafia, wydaje się jej bez znaczenia na tle szerszego planu 
wydarzeń. Wiara, że jest się przez jakąś większą siłę doglądanym, chronionym i otoczonym opieką 
– uprawomocniona w dzieciństwie właściwą troską i dobrem – dla ofiar traumy jest stracona. 
"Czemu odwróciły się ode mnie anioły? Kto mi rozjaśni ten mrok?” – śpiewa Bonny Raitt.1 Na 
jednym biegunie nadużycia ofiara buntuje się przeciwko opieszałym aniołom; na drugim twierdzi, 
że ich w ogóle nie ma. Zinternalizowany dobry rodzic, projektowany na Boga na niebie czy jakieś 
życzliwe i opiekuńcze duchy, rozpada się, a jego miejsce zajmuje poczucie, że jest się bardzo 
małym i bardzo zagubionym.  
 To poczucie obojętności świata, a nawet immanentnej wrogości, charakterystyczne dla 
seksualnie eksploatowanych w dzieciństwie ludzi, nie jest funkcjonalnym i wartościującym 
mechanizmem, który ostrzega i chroni przed wykorzystaniem. Wręcz przeciwnie. Powoduje w nich 
niezaspokojenie i rozpacz, które pchają ofiarę w ramiona niewłaściwych partnerów. Poczucie 
opuszczenia przez dobry los czy Boga sprawia, że jeszcze trudniej jej wyobrazić sobie samotność. 
Kurczowe wczepianie się w partnerów i uzależnienie od nich oznacza, że ofiara w końcu ląduje w 
związku, w którym partner dąży do jej omotania, a nie do poufałości. Jak na ironię, taki 
uniwersalny brak zaufania nie ma nic wspólnego z wartościującym brakiem zaufania, który 
rzeczywiście służy ochronie. Jeśli kto wejdzie na lód i pomyśli, że jest on niebezpiecznie cienki, 
zaczyna stąpać na oślep.  

Defekt mocy  

W obliczu bezsensu i wrogości przestaje też istnieć ludzka moc. Spiegel (1990) pisze:  

Traumę można rozumieć jako rodzaj wmanipulowania w zewnętrzne siły: ofiara zostaje 
wkręcona w cudzą wściekłość, w obojętność natury lub czyjeś psychiczne lub psychologiczne 
ograniczenia. Razem z cierpieniem, które towarzyszy gwałtowi, urazom wojennym czy klęsce 
żywiołowej występuje ledwie dające się znieść poczucie bezradności - świadomość, że ani siła 
własnej woli, ani najlepsze chęci nie mogą nic pomóc wobec rozwoju wypadków. Poczucie to może 
powodować uszkodzenie własnego wizerunku, trwałe skażenie bólem, upokorzeniem i lękiem, a 
także utratę integralności i poczucia swojego ja. (s. 251)  

 Zdolność chronienia siebie jest fundamentalna dla wiary we własną skuteczność, a skuteczność 
jest fundamentalna dla poczucia swojego ja. Zaniechanie ochrony jednostki przez zewnętrzny świat, 
Boga czy opiekuńcze duchy, przerzuca na nią cały ciężar troszczenia się o swoje bezpieczeństwo. 
Dla osób, które wierzą, że wszechświat jest przychylny i życzliwy, że sprawy w końcu muszą 
ułożyć się szczęśliwie, a one same mają w nim swego anioła stróża,  taka hiper-czujność dorosłej 
ofiary jest zagadką.  

1  "All at once", Bonny Raitt. Copyright 1991 Kokomo music. 



 Tymczasem dorosłą ofiarę pochłania nieustanne poszukiwanie bezpieczeństwa, które, jak 
fatamorgana na pustyni, wydaje się jej leżeć wszędzie tam, gdzie go nie ma. Pełna lęku i 
bezradności, lecz i w pogardzie dla nadziei, ofiara nie wierzy ani w dobre zamiary losu, ani w 
życzliwość obcych. W efekcie stara się sama wszystko kontrolować – o wiele za bardzo, o wiele za 
często. Współmałżonek się wścieka, dzieci się wycofują. Hasło: "Puść to", będące odtrutką Zen na 
lęki oraz praktycznie już mantrą ruchu AA, jest dla niej kompletnie obcym stanem, w którym czuje 
się tak jak zebra, której proponują drzemkę w słońcu, kiedy wokół kręcą się głodne lwy.  
 Istnieją szkoły myślenia twierdzące, że "prawie wszystkie ofiary są sprawcami i prawie 
wszyscy sprawcy ofiarami" i wskazują na kontrolujące i nieraz zabarwione złością zachowania 
dorosłych ofiar jako na przykłady ich nałogowej drapieżności. Takie zestawienie to bardzo 
powierzchowny trik intelektualny, ponieważ rdzenna dynamika, która kryje się za wybuchami 
agresji ofiary, nie jest w swej istocie ani drapieżna ani uzależniona – jest po prostu głodem 
bezpieczeństwa i rozpaczliwym poszukiwaniem lekarstwa na własny ból. E. Gil (1991) pisze: "Być 
może największą lekcją, jakiej udzielają terapeucie wykorzystane dzieci i dorośli, jest pokazanie, że 
wszystko, co potem w życiu muszą robić, jest obliczone na zapewnianie sobie bezpieczeństwa" (s. 
59).  
 Tam, gdzie w człowieku powinien znajdować się zinternalizowany, przychylny rodzic - model 
dla ludzkich projekcji Boga - gnieździ się niestety zinternalizowany oprawca, który jest szorstki, 
obwiniający, srogo oceniający i nieraz sadystyczny w swoich atakach. Niezdolna do uśmierzenia 
siebie w inny sposób ofiara kieruje się ku rozrywkom i/lub oderwaniu, a więc nieprzytomnie 
pracuje, pije, ćpa, puszcza się, kurczowo okręca wokół innych, buntuje się czy zwyczajnie zamęcza 
nieskończoną listą zadań do wykonania w swoim i tak już zbyt aktywnym życiu. "Co jest dla ciebie 
najgorsze w radzeniu sobie z twoim dzieckiem?" - spytałam kiedyś jedną z mych ofiar, w której 
domu siał spustoszenie nałóg córki. "Pomyślisz sobie, że jestem okropna – odpowiedziała. "Ona mi 
po prostu przeszkadza... zakłóca mój rozkład zajęć” – i  z miejsca zalała się łzami.  
 Bezradność i brak poczucia własnej skuteczności – mechanizm napędowy kontrolujących 
zachowań, pochodzą nie tylko z domniemanej zaciekłości zewnętrznego świata, lecz i z wnętrza 
ofiary – z doświadczania zalewu trudnych uczuć. Wyobrażenia, wspomnienia, sny, natrętne myśli, 
uczuciowe retrospekcje, somatyczne retrospekcje, obrazowe pełne retrospekcje - wszystko to 
sprawia, że ofiara podlega takiemu samemu zagrożeniu od wewnątrz, jak z zewnątrz i jest na równi 
zdezorientowana. W rzeczywistości nie jest ona w stanie kontrolować własnych uczuć w tak samo 
jak nie potrafi zmienić otaczającego świata.  
 W wysiłkach, by odzyskać poczucie kontroli nad własnym życiem, dorosła ofiara skłonna jest 
winić siebie za doznane niepowodzenia. Taka postawa przychodzi jej tym łatwiej, że nakłada się na 
istniejący już wzorzec: zinternalizowanego sprawcę – na "głos", który właśnie ją obarcza winą za 
dawne wykorzystanie.. Oprócz głosu zinternalizowanego sprawcy, winienie siebie wzmocnione jest 
u niej dodatkowo przez fakt, że daje ono nadzieję na odzyskanie kontroli w przyszłości. Jeśli na 
przykład doznała ostatnio ponownego wykorzystania, to winiąc się za nie może tym mocniej 
wierzyć, że w przyszłości będzie już potrafiła się ustrzec i że już więcej „do tego” nie dopuści.  
 Przez całe lata zastanawiało mnie, dlaczego ofiara gwałtu tak kurczowo trzyma się 
przekonania, że cały ten gwałt to jej wina, bo skręciła nie w tę ulicę, bo miała na sobie spódnicę 
przed kolana, bo niepotrzebnie wyszła z domu wieczorem. Ale w co każda z nas chce wierzyć? Czy 
że jeśli tylko będę nosiła długą spódnicę, chodziła innymi ulicami i siedziała w domu po zmroku, to 
zagwarantuję sobie, że już nikt mnie nie napadnie? Czy też, że może się to stać o każdej porze, w 
dzień czy w nocy, niezależnie od tego, co będę miała na sobie i którędy będę szła?  
 Terapeuty nie dziwi odkrycie, że ludzie napadnięci kolejny raz, mimo zachowywania 
ustanowionych przez siebie reguł, doświadczają potem dużo większych chronicznych lęków 
(Scheppele i Bart, 1983). Po tym wszystkim czy coś jeszcze jest w stanie zapewnić im 
bezpieczeństwo?  
 Kilka opracowań (np. Janoff-Bulman, 1979; Wortman, 1976) uznaje, że obwinianie siebie za 
pewne zachowania jest efektywne w przywracaniu sobie poczucia kontroli. Ponieważ podejrzewane 
o przyczynę zachowania – takie jak np. założenie mini – można zmienić, ofiara może wierzyć, że w 



przyszłości zapobiegnie ponownemu atakowi. Podejmowanie konkretnych działań, na przykład 
zmiana miejsca zamieszkania lub numeru telefonu po ostatnim gwałcie czy wykorzystaniu (Burgess 
i Holmstrom, 1979) albo zapisanie się na kurs samoobrony (Kidder, Boell i Moyer, 1983), 
korzystnie wpływa na zdrowienie z traumy.  
 Dla odmiany, winienie siebie za nadużycie z powodu tego kim się jest (charakterologiczne 
poczucie winy) nie wiąże się ze skutecznym leczeniem. Ofiara, która powtarza sobie: "jestem złą 
osobą, dlatego mój ojciec mi to robił", wpada w jeszcze większą depresję (Janoff-Bulman, 1979; 
Peterson, Schwartz i Seilgman, 1981).  
 Doświadczanie swojej niezdolności do uchronienia się przed nadużyciem jest u ofiary 
analogiczne do poczucia braku sensu na świecie. W obliczu napaści jej zachowanie i działania były 
bez znaczenia - nieskuteczne i nieważne. Ofierze łatwiej jest wierzyć, że to ona robi coś źle, niż że 
nie może zrobić nic i że wszystkie jej wysiłki nie mają sensu. Jest kolosalna różnica między 
posiadaniem negatywnych uczuć, a nieposiadaniem żadnych. Pod względem psychologicznym 
zarówno pozytywne jak i negatywne ładunki emocji dają przynajmniej poczucie, że coś jeszcze 
można. Wyzwalają pewien poziom energii i sugerują istnienie sensu. Nie mieć żadnego wpływu na 
bieg zdarzeń to czuć się więcej niż bezradnym - to czuć się mniej niż człowiekiem. Nieważne więc, 
że dorosła ofiara wini samą siebie; przecież stawia się przez to w pozycji mocy. 

Konkluzje dotyczące obrazu rzeczywistości opartego na traumie 

 To, jaki obraz jednostka przyjmuje za rzeczywisty – syndrom Pollyanny właściwy ludziom nie 
obciążonym urazami, czy oparte na traumie spojrzenie typowe dla ofiar – bez wątpienia zależy od 
jej wczesnych osobistych przeżyć. Jednakże obie strony zapewne zgodzą się co do tego, że lepiej 
jest mieć nadzieję niż jej nie mieć i że ludzie obciążeni urazem w największym stopniu ją tracą. Jest 
to oczywiście bardzo dotkliwe. Utrata wiary wtrąca ich w życie w świecie, który jest odbierany jako 
wrogi lub w najlepszym razie przypadkowy i nad którym w żaden sposób nie mają kontroli.  
 W Ukochanych Toniego Morrisona, Sethe, ofiara niewolnictwa, budząc się rano i rozmyślając 
nad losem swojej córki, zaczyna wyobrażać sobie ucieczkę. Sama ma oczywiście tylko jeden plan: 
zbiec i wyrwać córkę z niewoli, w której uległa takiemu spaczeniu, że na myśl o ucieczce mówi: 
"nigdy nie ośmieliłam się w życiu na więcej..." Zastanawiają się obie: "Czy mam do tego prawo? 
Czy może się udać? Czy to będzie w porządku? Czy potrafimy się wyrwać i poczuć wolność... 
ruszyć naprzód i liczyć na cokolwiek dobrego?" (Morrison, 1987, s. 38).  
 Rzeczywistość ofiar traumy – potworny, napędzany ślepym przypadkiem i śmiercią świat, 
który jak walec przetacza się znikąd donikąd – nie jest środowiskiem gdzie mogłyby one czuć się 
wystarczająco bezpieczne, żeby na cokolwiek liczyć, a zwłaszcza gdzie mogłyby poczuć, że są 
drogocenne. A tylko poczucie się drogocennym jest odtrutką na rozpacz. 

Spaczenie percepcji 

 Są dwa rodzaje spaczenia percepcji: procesowe i treściowe. Dorosłe ofiary, najczęściej poprzez 
mechanizm zinternalizowania swojego opresora, wykazują oba te błędy. O ile błędy treściowe są 
dokładną repliką wypaczeń postrzegania u oprawcy i bardzo je przypominają, to błędy procesowe 
ofiary są odwrotnością wypaczeń poznawczych napastnika i kontrastują z nim na zasadzie: wklęsłe 
– wypukłe, jak w druku Eschera.  

Błędy myślenia dotyczące treści  

W stosunku do błędów treściowych zarówno seksualni napastnicy jak ich ofiary zgadzają się z 
całymi seriami fałszywych stwierdzeń, które obiektywny obserwator bez wahania odrzuci. Jednakże 
sami sprawcy i ich ofiary mają skłonność by wierzyć w następujące absurdy:  

Wykorzystanie jest winą dziecka, bo zachowywało się prowokacyjnie (behawioralne 



poczucie winy), bo takie jest - np. złe, zepsute (charakterologiczne poczucie winy), czy 

nawet bo należy do pewnej kategorii (np. dziewczynek lub kobiet, które "budzą w 

mężczyznach drapieżność");  

Jeżeli ciało dziecka reagowało podnieceniem na manipulacje napastnika, dowodzi to, że 

dziecko samo chciało z nim seksu i dlatego to ono ponosi odpowiedzialność za swoje 

wykorzystanie;  

Jeżeli w czasie nadużycia dziecko nieruchomiało lub stawało się jakby nieobecne zamiast 

aktywnie walczyć z napastnikiem, oznacza to, że chciało, by je dalej molestował;  

To dziecko jest odpowiedzialne za fakt, że powstrzymało napastnika, że dopuściło do 

nadużycia;  

Sprawca nie był w stanie kontrolować swojego zachowania;  

Wykorzystaniu winna jest żona sprawcy, bo nie dawała mu wystarczająco dużo seksu 

albo był on nieodpowiedni (lub mąż, bo nie okazywał żonie zainteresowania);  

Napastnik nie jest winien wykorzystaniu, gdyż podlegał wtedy stresowi, był chory czy 

miał jakiś problem;  

Sprawca wcale nie zamierzał skrzywdzić ofiary;  

Dziecko było odpowiedzialne za to, by seksualnie i/lub uczuciowo troszczyć się o swojego 

rodzica (w przypadkach kazirodztwa);  

Ofiara przesadza ze swoimi reakcjami na wykorzystanie. Nic właściwie się nie stało;  

Trzeba, żeby ofiara o wszystkim zapomniała i zajęła się swoim bieżącym życiem;  

Ofiara powinna przebaczyć sprawcy i to jej wina, jeśli tego nie potrafi. 

 Takie fałszywe myślenie, choć zakorzenia się bardzo głęboko, równie głęboko się ukrywa, 
trudno więc je zdemaskować. Na płaszczyźnie logiki wiele dorosłych ofiar potrafi nie godzić się z 
żadnym z powyższych stwierdzeń. Lecz wewnętrzny "głos" w głowie i w sercu ofiary może mówić 
zgoła co innego i zaprowadzić terapeutę do systemu przekonań ukrytego w jej głębszej uczuciowej 
warstwie. Na przykład jej niezdolność do złoszczenia się na prześladowcę może wiązać się z 
trudnościami w uwalnianiu złości w ogóle czy lękiem przed zemstą, lecz równie dobrze może 
pochodzić z faktu internalizacji fałszywego myślenia sprawcy, które sugeruje, że nie ponosi on 
winy za wykorzystanie. Był przecież chory. Odrzuciła go żona. Nie mógł się opanować. Ofiara 
zachowywała się uwodzicielsko... 
 Podobnie, trudnościom ofiary w opowiadaniu o doznanych nadużyciach mogą być winne 
afektywne retrospekcje, które ją blokują. Te z kolei mogą pochodzić ze spaczonego obrazu 
rzeczywistości, wywołującego poczucie winy za fakt, że ofiara nie powstrzymała napastnika. Jej 
niecierpliwość związana z procesem terapii często bierze się z przekonania, że dawno już powinna 
mieć to wszystko za sobą... Całkowicie... Przecież to było kilkadziesiąt lat temu... 

Błędy myślenia dotyczące procesu 

 Procesowe, lub inaczej automatyczne, błędy myślenia (Yochelson i Samenow 1976) tak samo 
zachodzą zazwyczaj poza świadomością klienta. Jednak ich najcharakterystyczniejszą cechą nie jest 
podobieństwo do fałszywego myślenia sprawcy, lecz kontrast; są jakby jego odwrotnością.  



Posągowość oprawcy vs usuwanie się ofiary w cień 
 Napastnicy seksualni, podobnie jak ogół przestępców, w życiu osobistym są na ogół 
narcystyczni i żądni uwielbienia. Uważają siebie za jednostki niezwykłe, stawiając się zarówno 
ponad prawem jaki i konwencjonalną moralnością. Zasady moralne czy przepisy są dobre dla 
innych; dla nich - moc prawa mają ich własne potrzeby lub pożądania. Kiedy ktoś im pokrzyżuje 
plany lub muszą stanąć przed odpowiedzialnością, zraniona jest ich duma.  
 Nie istnieje ściśle naukowe określenie dopełniającego odwzorowania sprawcy w psychice 
ofiar, lecz każda klinicystka potrafi je rozpoznać. Jest to pomniejszanie swojego ja, porzucenie 
własnych potrzeb czy nie branie pod uwagę osobistych pragnień. Zwrot: usuwanie się w cień być 
może jest najbliższy prawdy, ale nie oddaje implozyjnego charakteru tego procesu. Ponieważ 
sprawca na ogół nie liczy się z niczyimi potrzebami prócz swoich, jego ofiara w ogóle nie liczy się 
w własnymi. Napastnik umniejsza swoje czyny; ofiara umniejsza siebie. Kiedy terapeuta opisuje jej 
nadużycie jakie ją spotkało jako czyn popełniony na kimś innym, klientka jest rozwścieczona na 
sprawcę i gotowa zaciekle bronić domniemanej ofiary. Nigdy jednak nie reaguje tak w swoim 
imieniu.  

"Nie mogę" oprawcy vs "powinnam" ofiary 
 Napastnicy seksualni automatycznie mówią: "nie mogę" na każdą propozycję, która jest im nie 
na rękę. "Nie mogą" kontrolować swojego postępowania, "nie mogą" dojechać na grupę na czas, 
odrobić zadanej pracy, przestać kręcić się po parkach zabaw i centrach handlowych, odejść z 
młodzieżowej grupy kościelnej, powiedzieć współmałżonkowi o swoim molestowaniu ani też 
uzasadnić dlaczego tego nie mogą. "Nie mogę" to inaczej ubrane "nie zrobię".  
 Dorosła ofiara z kolei obsesyjnie tkwi w postawie: "powinnam". Przecież "powinnam była" się 
domyślić, że ten przemiły belfer molestuje dzieci, "powinnam była" go powstrzymać od 
wykorzystania mnie. "Powinnam" coś zrobić z piciem rodziców, "powinnam" ochronić rodzeństwo 
przed nadużyciami, wreszcie "powinnam" każdemu przebaczyć i dawno już mieć to wszystko za 
sobą... O ile sprawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za swoje czyny – choć oczywiście to 
on za nie odpowiada – o tyle dorosła ofiara siebie wini za rzeczy, za które z pewnością nie jest 
odpowiedzialna i w żadnym wypadku nie mogła im zapobiec.  

"Urabianie" ofiary przez napastnika  vs "urabianie" samej siebie przez ofiarę2

 Napastnik jest zwykle bardzo skory do występowania w roli "nieszczęśnika", czym stara się 
wmanipulować otoczenie we współczucie czy litość dla siebie. Zwłaszcza sprawcy kazirodztwa po 
mistrzowsku omotują swoje dzieci, perswadując im, że powinny np.: "zaopiekować się tatusiem, 
który tak bardzo cierpi". Tak pieczołowicie omotywane dzieci często są złe na matkę za 
domniemane nie zaspokajanie seksualnych czy uczuciowych potrzeb ojca. Przyjęcie pozycji 
"nieszczęśliwca" chroni też zwykle sprawcę przed wykryciem. Bo jak dziecko mogłoby naskarżyć 
na kogoś, kto "jest taki biedny"? Ma donieść na rodzica, którego mu tak bardzo żal? Przecież na 
pewno nie będzie chciało, by poszedł do więzienia. Urabianie ofiary prócz tego utrudnia innym – na 
wypadek jeśli dowiedzą się o molestowaniu – przekazanie sprawy w ręce policji i ułatwia oprawcy 
wmawianie ludziom, że tak naprawdę nie ma on z tym żadnego problemu. Najwyżej był chwilowo 
pod działaniem zwiększonego stresu.  
 Natomiast dorosła ofiara "urabia" samą siebie: sama się ustawia, niezdolna stawiać się 
napastnikowi. Ma bardzo niewiele współczucia dla własnej osoby i ogromnie wiele empatii i 
sympatii dla napastującego. Internalizuje to, jak on ją postrzega, a zwykle jest to obraz bardzo 
krytyczny i osądzający. Taki negatywny wizerunek bywa jeszcze wzmocniony domniemaną 
seksualną prowokacyjnością małej ofiary i rzutuje na jej ogólne poczucie ja.  
  Od autentycznego przygnębienia i depresji, odróżnia postawę "nieszczęśliwca" u oprawcy to, 
że granie na sympatii i współczuciu ofiary jest jego sposobem na przekazanie jej jego własnej 

2  Słowo urabiać pochodzi nie od polskiego “robić” ale od rosyjskiego “rab”, niewolnik (przyp. tłum.). 



uczuciowej dysforii – po to, by samemu nie musiał przeżywać. Słuchając, jak napastnicy 
"urabiaiają" swoje ofiary, terapeutka nie może się nieraz nadziwić jak to możliwe, że chociaż oni 
sami nie wyglądają na przygnębionych, próbują jednak wpędzić innych przygnębienie i poczucie 
winy za swoją sytuację. Całkiem odwrotnie wygląda to u ofiar. Na swoją autentyczną dysforię 
reagują one obsesyjnym użalaniem nad innymi – baczeniem na to, czy nie sprawiają nią komuś 
przykrości – czym kwestionują siebie. Jak na ironię, oprawca, który odpowiednio "ustawił" swoją 
ofiarę, nigdy nie musi siebie kwestionować .  

Superoptymizm oprawcy vs skażony traumą obraz świata ofiar 
 Podobnie jak większość przestępców, napastnicy seksualni w swojej ocenie na ogół zaniżają 
prawdopodobieństwo wykrycia swych czynów. Pewien kryminalista trudniący się dostarczaniem 
złotych wyrobów opowiadał mi kiedyś, ile starań kosztowało go uzyskanie dodatkowego 
certyfikatu, który umożliwiłby mu bezpieczne dokonanie rabunku - zamianę upatrzonej platery na 
fałszywą. Na miejscu nagle uznał, że to śmieszne bawić się w takie ceregiele. "Do diabła! Przecież i 
tak mnie nie złapią" - powiedział do siebie i odjechał z całym towarem. (Ktoś jednak widział jego 
samochód i owo lekkomyślne zaniechanie zamiany stało się błędem, przed który wpadł).  
 Podobnie myśli seksualny napastnik; jest ogromnie rozzuchwalony w tym co robi i pewny, że 
ofiarom i tak nikt nie uwierzy, jeśli coś ujawnią. Nie jest dla niego niczym niezwykłym molestować 
dziecko, kiedy inni członkowie rodziny są w pokoju obok. Nie jest dla niego niemożliwe 
molestowanie dziecka, kiedy drzwi między pokojami są otwarte na ościerz. Pewien pedofil spotykał 
się co weekend w motelu z zaprzyjaźnionym małżeństwem na brydżowe sesje. Dzieci obydwu par 
spały w sąsiednim pokoju przy otwartych drzwiach. Nie przeszkadzało mu to wstawać od stołu gdy 
był "dziadkiem" w grze, by "sprawdzić jak śpią", tzn. molestować je w czasie gdy pozostała trójka 
dorosłych rozgrywała partię. Inny napastnik opowiadał, że świadomość, iż jego żona jest w drugim 
pokoju i może w każdym momencie wejść, bardzo zwiększała jego podniecenie przy 
wykorzystywaniu córki.  
 Dla kazirodców "normą" bywa wykorzystywanie dziecka, kiedy współmałżonek jest w tym 
samym łóżku. Ofiary często donoszą mi, jak ojciec po cichu zabawiał się ich genitaliami, gdy z 
drugiej strony leżała matka. Jest niemal regułą, że napastnicy wstają w nocy pod pretekstem udania 
się do łazienki i zamiast tego zakradają się do pokoju dzieci. Pewien pastor oglądał mecz w TV 
wspólnie ze swoim przyjacielem, też pastorem. W pewnej chwili przeprosił, że musi wyjść do WC. 
Zamiast tego zakradł się do sypialni, gdzie spała piętnastoletnia córka gospodarza i pieścił jej 
genitalia onanizując się aż do wytrysku. Zeznania zaspanej, wystraszonej i zdezorientowanej 
nastolatki potwierdziła późniejsza spowiedź napastnika.  
 Na nieszczęście, optymizm i zuchwalstwo sprawców opiera się często na mocnych 
podstawach. Jako pierwsi stają prawdzie na drodze współmałżonkowie lub przyjaciele domu, 
twierdząc, że nie mogło dojść do nadużycia, bo byli w sąsiednim pokoju lub w tym samym łóżku, 
czym obalają wiarygodność zeznań ofiary.  
 Z drugiej strony, dorosłych skrzywdzonych seksualnie jako dzieci cechuje oparte na traumie 
postrzeganie rzeczywistości, po której spodziewają się tylko złych rzeczy. Nie wierzą, że może ich 
spotkać coś dobrego. Niczego nie mogą być pewni. Ich zaufanie, zamiast rosnąć kiedy się wszystko 
dobrze układa, tym bardziej maleje. Przesądnie boją się czymkolwiek cieszyć, żeby nie obrazić 
bogów. Odchodzą od zmysłów w oczekiwaniu na nieuchronną katastrofę. Potwornie się boją, że 
zostaną posądzeni o coś czego nigdy nie zrobili.  

Niezauważanie innych przez oprawcę vs niezauważanie siebie przez ofiarę 
 Napastnicy seksualni rzadko potrafią patrzeć z czyjegoś punktu widzenia, a zwłaszcza nie z 
pozycji swoich ofiar. Poniższa rozmowa odbyła się z człowiekiem, który przez pięć lat molestował 
swoją córkę: 

Pytający: Opowiadasz mi o tym, jak bardzo kochasz swoją córkę, a mimo to z rozmysłem tak 
bardzo ją raniłeś. Jak myślisz, jak ona musiała się wtedy czuć?? 



Napastnik: Nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia.
Pytający: Co chcesz przez to powiedzieć?
Napastnik: Ranię!? Do głowy by mi to nie przyszło. Nigdy mi to do głowy nie przyszło. Nie 

zastanawiałem. Ani razu.

 Jak pisałam wcześniej, wielu napastników po prostu projektuje swoje pożądania na ofiarę i 
zupełnie nie jest w stanie docenić jej punktu widzenia. Ofiara natomiast docenia punkt widzenia 
sprawcy, a prawie wcale nie przywiązuje wagi do własnego. Uważa swoją energię, czas i wysiłki za 
niewiele warte i nie uwzględnia ich w rachunku kosztów. Będzie się zgadzać na wyrządzanie jej 
znacznych krzywd, byle tylko nie sprawiać przykrości innym. "Nie mogę odmówić wyjazdu na 
rodzinny piknik. Zrobiłabym wszystkim straszną przykrość" - powie, mimo że będzie tam stryjek, 
który ją obezwładnił i zgwałcił gdy miała pięć lat. Zamiast zadbać o siebie - wierzy, że będzie w 
stanie znieść afektywne retrospekcje, natrętne wspomnienia i powracające koszmary, jakie ją tam 
dopadną. Ofiara, która jest bliska samobójstwa, nie odwoła zapowiedzianego przyjęcia ze strachu, 
by nie myślano, że nie dba o gości.  

Eksternalizacja przez oprawcę vs internalizacja przez ofiarę 
 Mówiąc w skrócie, dorosła ofiara internalizuje winę oprawcy. Bierze na siebie, wchłania, 
odpowiedzialność za niego i za to, co zrobił, czego nie zrobił, o czym nie wiedział że ma zrobić i za 
to, czego nie mógł lub nie chciał. Napastnicy na odwrót, uchylają się od winy, zaprzeczają i 
ignorują swoją odpowiedzialność, racjonalizując swoje zachowania poprzez bezpośrednie lub 
pośrednie winienie innych za każdy swój problem.  

Wnioski 

 Seksualna napaść odciska się i na sposobie myślenia i na uczuciach ofiary i przemienia jej 
najbardziej podstawowe przekonania o naturze rzeczywistości. Może odwrócić jej stosunek do 
życzliwości otoczenia i istnienia sensu na świecie, jak też zniszczyć jej skuteczność.  
 W dodatku duet: łupieżca-łup charakteryzuje się przedrukowywaniem błędnego myślenia. W 
prywatnej, wyłączonej ze świata rzeczywistości, którą oprawca wprojektowuje w swoją ofiarę, 
istnieje absurdalna zgoda obu stron na pewne absurdalne przekonania dotyczące odpowiedzialności 
za seksualne wykorzystywanie. Rezonans między napastnikiem i ofiarą przebiega poza logiką i 
wykształca specyficzny, fałszywy wzorzec osądu. I chociaż elementy tej układanki z obu stron 
świetnie do siebie pasują, to raczej bardziej na zasadzie dopełniania się niż podobieństw. Sprawcy 
"urabiają" swoje ofiary – ofiary same "urabiają" siebie. Oprawcy są posągowi, nieskazitelni – ofiary 
usuwają się w cień, umniejszają się i degradują. Myśli i zachowania oprawcy skupiają się wyłącznie 
na jego potrzebach – myśli i zachowania ofiary głównie na myślach, zachowaniach i potrzebach 
innych, z napastnikami na czele. Napastnicy seksualni zaprzeczają swoim czynom i uchylają się od 
odpowiedzialności – ofiary biorą całą winę i wstyd na siebie. I, co najsmutniejsze, oprawcy zwykle 


