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Patrick Carnes, Don't Call It Love
(tøum. Robert TULO Wa kiewicz)

ROZDZIAè CZWARTY

DZIECI PODATNE:
TRAGICZNE DZIEDZICTWO NADU Y

Ufne, dociekliwe, potrzebuj ce, zale ne, a przede wszystkim ogromnie podatne na zranienia. Dzieci. Ich wzruszaj ca
podatno na zranienie ka e dorosøym je chroni , uczy , pomaga im i troszczy si o nie. Niestety, ich wra liwo i
bezbronno øatwo wystawia je na seksualne, uczuciowe i fizyczne wykorzystanie i zaniedbania - ogólnie mówi c: nadu ycia.
Wpøyw nadu y doznanych w dzieci stwie na pó niejsze losy pokazuj badania w dziedzinie alkoholizmu i narkomanii.
Ostatnie wyniki stwierdzaj , e kobiety uzale nione od alkoholu du o cz ciej byøy w dzieci stwie ofiarami wykorzystywania
seksualnego, do wiadczaøy go te na wi cej sposobów i przez døu sze okresy ni kobiety nieuzale nione. Inne opracowania
mówi , e w ród narkotyzuj cych si nastolatków 47 procent chøopców i 77 procent dziewcz t we wczesnym okresie ycia
do wiadczaøo nadu y seksualnych. Badania nad t grup stwierdzaj , e wykorzystywana møodzie si ga po narkotyki i
alkohol, by zablokowa uczucia zwi zane z ich wiktymizacj i e cz stotliwo za ywania jest od razu wysoka. Ogólnie, ofiary
nadu y seksualnych przejawiaj du o wi cej kompulsywnych zachowa - ø cznie z problemami w szkole, konfliktami z
wøadz , zwalczaniem autorytetów, ob arstwem, anoreksj i bulimi oraz niewybredno ci seksualn - ni ludzie, którzy nie
byli wykorzystywani.
Erotomania pozwala nam ujrze skutki wykorzystywania dzieci - zwøaszcza w formie seksualnej - w jeszcze szerszym
kontek cie. Podobnie jak w innych sferach, ø czy ona, poprzez proces uzale niaj cy nadu ycia z dzieci stwa z zachowaniami
w wieku dorosøym. Ukøadaj c nasze ankiety, spodziewali my si potwierdzenia tych powi za , jednak nie byli my
przygotowani na tak wstrz saj ce rezultaty. Okazywaøo si , mówi c najkrócej, e im bardziej byøe wykorzystywany w
dzieci stwie, tym wi cej masz naøogów w pó niejszym yciu.
Droga do potwierdzenia tego faktu byøa torowana ju od pewnego czasu. Wykorzystanie seksualne u wielu erotomanów
stanowi cz
historii ich uzale nienia. Z ko cem 1982 roku mogli my po raz pierwszy udokumentowa je jako czynnik
uzale niaj cy: zgøaszaøo je 39 procent uzale nionych m czyzn i 63 procent uzale nionych kobiet. Liczby te s
prawdopodobnie znacznie zani one, gdy opracowanie dotyczyøo zarówno weteranów wspólnot dwunastu kroków, jak i
zupeønych nowicjuszy. Tymczasem ludzie, którzy dopiero zaczynaj zdrowie , zwykle tkwi jeszcze w zaprzeczaniu lub maj
zablokowan pami tych zdarze . Wi kszo potrzebuje lat pracy nad sob i zdrowienia, by uzyska zupeøn jasno
odno nie rodzajów i rozmiarów doznanych nadu y .
Inna trudno zaciemniaj ca statystyki polega na tym, e erotomani - mimo i znacznie cz ciej doznawali seksualnych
nadu y ni inni m czy ni - wykazuj ni szy ich odsetek ni erotomanki. Cho pasuje to do powszechnego stereotypu,
wedøug którego dziewczynki (i kobiety) s wykorzystywane cz ciej, nie zgadza si to wcale z klinicznymi obserwacjami
wi kszo ci terapeutów. M czyznom nadzwyczaj trudno przyzna , e stali si ofiarami wykorzystania. Trudno ta bierze si z
powszechnego ideaøu macho: m czy nie generalnie „nie wypada” przyznawa si do bólu ani do swojej podatno ci na
zranienie. Na dodatek wi kszo z nich postrzega seks w kategoriach wøadzy i panowania nad kobietami, co ich o lepia na
przejawy swojego wykorzystania. Kiedy trzynastoletni chøopiec prze ywa inicjacj seksualn z trzydziestodziewi cioletni
s siadk , zwykle nie b dzie on uwa aø tego za nadu ycie; raczej za zdobycz.
We wzruszaj cym, romantycznym filmie Lato 1942 roku, bohaterk jest kobieta, której m walczy w II wojnie
wiatowej. Tego dnia, gdy przychodzi wiadomo o jego mierci, zatrzymuje ona na noc møodego chøopca, który pomagaø jej
w domu. Dla niej jest to noc pocieszenia w smutku. Dla niego - inicjacja w dorosøej seksualno ci, któr zostaje „obdarowany”.
Jednak odwró my role, podstawiaj c dwudziestosiedmioletniego m czyzn , który w takiej sytuacji zabiera do øó ka
pi tnastolatk , a film przestanie by romantyczny: b dziemy widzie w dziewczynce jego ofiar .
Je li w spoøecze stwie funkcjonuje tak sprzeczny standard, to nic dziwnego, e funkcjonuje on równie w s downictwie.
W pewnym poøudniowo-zachodnim stanie trzydziestoczteroletni nauczyciel literatury dostaje za romans z ósmoklasistk wyrok
pi tnastu lat wi zienia. W tym samym stanie, a wi c w tym samym systemie prawnym, bibliotekarka szkolna, te nieco po
trzydziestce, za romans z ósmoklasist dostaje tylko nadzór kuratorski.
Dodatkowym czynnikiem wzmacniaj cym u m czyzn zaprzeczanie jest homofobia. Je li chøopiec zostaje wykorzystany
przez m czyzn , boi si , e ujawniaj c prawd zostanie pos dzony o homoseksualizm. Jedyny sposób, aby „poradzi sobie” z
homoseksualizmem, to zaprzeczy jego istnieniu. Jedyny sposób, aby „poradzi sobie” z wykorzystaniem seksualnym, to
równie zaprzeczy jego istnieniu. Oba sposoby wspóøpracuj , wzmacniaj c w ofierze powody do milczenia i nie pami tania.
W naszych badaniach chcieli my w najwy szym mo liwym stopniu unikn niedokøadno ci pochodz cych ze zbyt
krótkiego okresu zdrowienia ankietowanych i z m skiego zaprzeczania. Uwzgl dnili my wi c dane tylko od osób z
najdøu szym sta em seksualnej trze wo ci na programie dwunastu kroków - 233 m czyzn i 57 kobiet -. Lecz nawet i w tej
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gdzieniegdzie przetrwaøo zaprzeczanie. Na przykøad czøowiek o pi cioletnim okresie cisøej seksualnej abstynencji stwierdziø:
„Nale do szcz liwców, których to omin øo. Wiem, e wielu z nas to przeszøo, ale mnie co takiego nie spotkaøo”. Kiedy
pó niej terapeutka robi ca wywiad spytaøa go o najwcze niejsze wspomnienie seksualne, z zaskoczeniem dla siebie wyznaø:
„Miaøem pi lat gdy wujek nauczyø mnie masturbacji”.
Nawet mimo tych niedoszacowa , wyniki byøy wstrz saj ce i zaskakuj co zgodne. Pytali my o nadu ycia emocjonalne,
fizyczne i seksualne, otrzymuj c w ród m czyzn i kobiet identyczny odsetek dla ka dego typu wykorzystania:
Wykorzystanie emocjonalne
Wykorzystanie seksualne
Wykorzystanie fizyczne

97 procent
81 procent
72 procent

Poza niewieloma wyra nymi wyj tkami, badani m czy ni ujawniali na ogóø mniejsze rozmiary nadu y i o krótszych
okresach wyst powania ni kobiety. Mimo to, dla obu pøci ogólny zarys byø nieubøaganie taki sam.
Rozdziaø ten rzuci wiatøo na warunki, w jakich wychowywali si erotomani. Zobrazuje czytelnikom ró ne formy
przebiegu seksualnych nadu y . I co najwa niejsze, poka e w jaki sposób wykorzystywanie dzieci przyczynia si do
powstawania w nich uzale nie : erotomanii i innych, równolegøych naøogów. Bycie ofiar , które jest czynnikiem samo w sobie,
wzmaga wszystkie wcze niej omówione elementy, ø cznie ze zmianami neurochemicznymi, tøem kulturowym i wpøywem
rodzinnego rodowiska.

WYKORZYSTANIE SEKSUALNE


Trzydziestoo mioletni prawnik do wiadczaø w dzieci stwie oralnego i analnego seksu z przyjacielem rodziców, który
odwiedzaø ich regularnie. W wieku dorosøym u ywaø tych wspomnie , by uruchomi swoj erotomani . Nawet jako
dziecko wiedziaø, e byøo to pogwaøcenie, ale poniewa w tym uczestniczyø, czuø si za wszystko winny i odpowiedzialny:
„Nie dostaøem w domu adnych instrukcji, obja nie ani wsparcia, brakowaøo mi wi c podstaw, by te prze ycia wøa ciwie
oceni . Przez wiele lat miotaøem si mi dzy wstydem, l kiem i ignorancj ”.



Czterdziestopi cioletnia nauczycielka pami ta, e od momentu, kiedy ojciec odszedø z domu, wi kszo czasu sp dzaøa
samotnie. Jako maøa dziewczynka st skniona za uwag i opiek , staøa si øatwym øupem dla wujka, który j omotaø i
wykorzystywaø seksualnie przez wiele lat, prawie do jej matury. Kiedy, zdrowiej c z erotomanii, zacz øa rozumie
tragiczny wpøyw tych nadu y na jej ycie, musiaøa przezwyci y dotychczasowe zaprzeczanie: „Uwielbiaøam wujka,
mimo e tak mnie skrzywdziø. Na jego cze jednego z moich synów nazwaøam jego imieniem... Dzi bez wahania
skopaøabym skurwiela po jajach!”



Pi dziesi cioletni nauczyciel byø w dzieci stwie seksualnie wykorzystywany przez przychodz c nia k . Trwaøo to sze
lat i zapocz tkowaøo øa cuch dalszych seksualnych nadu y , których do wiadczaø nie tylko ze strony wøasnej rodziny, lecz
i jej. Kiedy dziewczyna zakochaøa si „na serio” w swoim rówie niku, poczuø si kompletnie odrzucony i opuszczony.
Kiedy podrósø i sam zacz ø najmowa si do dzieci, robiø im, mimo towarzysz cego bólu, dokøadnie to samo, co wcze niej
nia ka jemu.



Pewien wydawca i magnat prasowy uczestniczyø w dzieci stwie w zaj ciach sponsorowanych przez lokaln , m sk ,
organizacj spoøeczn . Jeden z jej sponsorów, policjant, molestowaø go seksualnie przez kilka lat. Jako dorosøy, wydawca
ten byø szalenie podejrzliwy wobec ugrupowa typu Lions czy Shriners1 i zaciekle je atakowaø, sma c jadowite artykuøy.
Jako zdrowiej cy erotoman, zacz ø cofa si ladami swojej nieufno ci do zdarze , które j spowodowaøy. Do niedawna
wyznawaø stereotyp takich grup jako „bandy oble nych facetów w fezach na gøowie, którzy kr
uliczkami na
motocyklach, poluj c na maøe dziewczynki”.

Dziedzictwo seksualnych nadu y prze laduje wi kszo erotomanów. Po zaprzetaniu kompulsywnych zachowa
nast pnym problemem staje si dla nich zidentyfikowanie tych wydarze . Dopóki trwali w seksualnym naøogu, nie byli w
stanie niczego sobie przypomnie lub u wiadomi , a w zdrowieniu mogli z tym si upora najcz ciej dopiero z pomoc
gø bokiej terapii. Dysponowali wieloma faøszywymi przekonaniami søu cymi zaprzeczaniu, e nadu ycia miaøy miejsce czy
tragiczny wpøyw. Wmawiali sobie, e:


poniewa dopu cili do wykorzystania lub na nie „przyzwolili”, nie maj prawa si skar y ;



to byøa ich wina z powodu pewnych dziaøa z ich strony;



byøo to co naturalnego, wi c jest i do zaakceptowania;



poniewa czuli pewn przyjemno , nadu ycia nie byøy dla nich szkodliwe;



czuli miøo

i/lub lojalno

wobec osoby wykorzystuj cej i byø to przejaw jej miøo ci;

1

Lions czy Shriners, podobnie jak Rotary Club, jest hermetycznym ameryka skim ugrupowaniem o charakterze maso skim. (przyp. tøum.)
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nie byøo jeszcze najgorzej, wi c lepiej o tym zapomnie ;



to nie miaøo znaczenia, wi c nie warto kogokolwiek martwi ;



byøo to zrozumiaøe ze wzgl du na trudny stan, jaki prze ywaø napastnik.

Dla wi kszo ci zdrowiej cych erotomanów u wiadomienie sobie rozmiarów i znaczenia ich wykorzystania wnosi wiele w
rozumienie w mechanizmów ich naøogu. Na ich bezsilno i podatno na wykorzystanie skøadaj si te dawne nadu ycia, na
które nie mieli wtedy adnego wpøywu.
Nie jest øatwo dokøadnie okre li , co stanowi o seksualnym wykorzystaniu. Istnieje caøy kompleks definicji prawnych i
klinicznych, a normy zachowania zale od uwarunkowa kulturowych. Jednak sze norm jest zdecydowanie uniwersalnych;
ka da z nich stanowi powszechnie uznawany wyznacznik seksualnego wykorzystania. S to:
1.

Zamiar lub reakcja oprawcy. Je li rodzic czy opiekun zmierza do seksualnych zachowa z dzieckiem lub je kultywuje,
jest to wykorzystanie. Wi kszo rodziców, podczas wykonywania rutynowych czynno ci zwi zanych z piel gnacj
dziecka, miewa czasami skojarzenia lub my li seksualne, jednak odkøada je na bok. Szukanie ich i wzbudzanie w sobie
podniecenia oznacza nadu ycie.

2.

Reakcja ofiary. Kiedy dziecko czuje si w jaki sposób pogwaøcone przez inwazyjne lub niestosowne zachowanie rodzica,
dochodzi do wykorzystania niezale nie od tego, czy dorosøy co zamierzaø, czy nie i czy byø wiadom, czy nie.

3.

Element napa ci. Jakiekolwiek u ycie siøy wobec dziecka, by uzyska
seksualnych czynno ci, jest wobec niego nadu yciem.

4.

Element omotania i manipulacji. Poniewa dzieci s zale ne od opiekunów i ufne, polegaj na ich informacjach, wsparciu,
poleceniach i proponowanych formach kontaktu. èatwo wi c je omota i manipulowa nimi, ale niezmiennie jest to
nadu ycie.

5.

Brak przyzwolenia. Dzieci nie maj wystarczaj cej wiadomo ci, wiedzy ani siøy, by móc si przeciwstawia napa ci,
manipulacjom lub omotaniu. Wszelkie seksualne zachowania podejmowane za ich „zgod ” lub „aprobat ” s
wykorzystaniem.

6.

Niedojrzaøo rozwojowa. Wszelkie rodzaje seksualnej aktywno ci, oczekiwania b d informacje nie dostosowane do
wieku dziecka, s dla niego wykorzystaniem.

przyjemno

seksualn

lub zmusi

je do

Nasze ankiety dowodz , e do nadu y seksualnych dochodzi na bardzo wiele sposobów. Tablica 4-1 zestawia odsetki
uzale nionych od seksu m czyzn i uzale nionych od seksu kobiet wedøug ró nych typów ich wykorzystywania.
Tablica 4-1
Wykorzystanie seksualne w dzieci stwie u erotomanów
_______________________________________________________________
Kontaktowe formy nadu y

% m czyzn

% kobiet

_______________________________________________________________
Niestosowne dotykanie, obejmowanie, caøowanie
Seksualne obmacywanie

25
43

Masturbacja

28

Seks oralny

25

Wymuszanie siø aktywno ci seksualnej

15

56
58
35
36
58

_______________________________________________________________
Bezkontaktowe formy nadu y

% m czyzn

% kobiet

_______________________________________________________________
Flirtowanie i sugestie søowne

21

60

Skøadanie propozycji

22

51

Domowe podgl dactwo iekshibicjonizm

25

36

Erotyzuj ce rozmowy i arty

17

44

Sugestywne zwracanie uwagi na oznaki seksualnego dojrzewania

13

44

_______________________________________________________________
Jak pokazali my wcze niej, ogólny odsetek wykorzystania w ród kobiet i m czyzn jest identyczny. Jednak w rozpisaniu na
indywidualne kategorie m czy ni notowali ni sze liczby. Niewiadom pozostaje, czy i w jakim stopniu przyczyn s ich
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trudno ci z ujawnieniem prawdy. Jednak nawet gdyby to nie zachodziøo, uzyskane przez nas wska niki w ród m czyzn
nieporównanie przekraczaj te, jakie podaje si zazwyczaj. Biegli w tej dziedzinie podaj , e statystycznie jeden m czyzna na
dziesi ciu jest ofiar wykorzystania w dzieci stwie. W przypadku erotomanów - jest to o miu na dziesi ciu.
Specjali ci zajmuj cy si terapi nadu y seksualnych z okresu dzieci stwa wskazuj na ogromne znaczenie wieku ofiary
w chwili, kiedy zacz øo dochodzi do wykorzystywania. Im wcze niej si ono zacz øo, tym wi ksze oznaczaøo dysfunkcje.
Skupiaj c si na naszej grupie 290 erotomanów odkryli my, e najcz tszy wiek zranienia byø ró ny dla ró nych intruzywnych
zachowa . Obmacywanie seksualne na przykøad zaczynaøo si rednio w wieku o miu lat dla chøopców i sze ciu dla
dziewczynek, a seks wymuszany siø pó niej - w wieku odpowiednio jedenastu i dwanastu lat. Wielu erotomanów zauwa aøo,
e ich kompulsywne zachowania zaczynaøy si wkrótce po prze yciu wykorzystania. Wiek podawany przez nich jako pocz tek
ich erotomanii zbiegaø si lub nast powaø bezpo rednio po okresie, kiedy dotkn øy ich seksualne nadu ycia. rednio pierwsze
seksualne kompulsje wyst powaøy w ród chøopców w dziesi tym roku ycia, a w ród dziewcz t - w dziewi tym.

Bezkontaktowe formy seksualnego wykorzystywania
Dla zdrowiej cych erotomanów bardzo wa na jest umiej tno odró niania nadu y kontaktowych od bezkontaktowych.
Tablica 4-1 zawiera pi kategorii zachowa , gdzie mimo i nie dochodzi do fizycznego dotyku, dochodzi do seksualnych
transakcji. Na przykøad, kiedy ojciec rzuca dwuznaczne uwagi na temat rozwijaj cych si piersi córki i/lub obmacuje j
wzrokiem, sprawia, e dziewczynka czuje si zawstydzona i pogwaøcona. Stara si zmieni temat, lecz on stale do powraca do
swoich uwag. Argumentuje: „O co jej chodzi? Przecie jej nigdzie nie dotykam”. Tymczasem jego sugestywne zwracanie
uwagi na oznaki jej dojrzewania s seksualnym nadu yciem, wykorzystaniem jej wra liwo ci i intymno ci. Specjali ci u ywaj
dla takich zachowa okre lenia: „niejawne kazirodztwo”.
Wielu uzale nionych ludzi doznawaøo w dzieci stwie seksualnych nadu y poprzez samo przebywanie w obecno ci
czynnego erotomana lub erotomanki. Kiedy rodzic dopuszcza si seksualnych kontaktów przy dziecku - zwøaszcza z osob
obc - lub seksualizuje sobie przy nim innych ludzi, øamie jego podstawowe granice. Poza tym, zachowania takie to bardzo zøy
przykøad i oczywista niestosowno . Destrukcja wskutek naerotyzowania rodowiska dziecka dotyka je na wiele sposobów.
Mo e ono prze ywa podniecenie seksualne kiedy jeszcze nie jest dojrzaøe, a tak e samo zacz seksualizowa sobie zwi zki
lub osoby, które widzi.
Bardzo cz sto bezkontaktowe i kontaktowe formy wykorzystywania dzieci nakøadaj si na siebie. Georgeanne,
trzydziestodwuletnia kierowniczka biura w du ym mie cie na póønocy, do wiadczaøa najpierw dotykowych nadu y ze strony
dziadka, który obmacywaø j , gdy byøa w wieku przedszkolnym. Ju wtedy nauczyøa si przechodzenia nad tym do porz dku i
nie mówienia nigdy: „nie”. Poniewa bardzo kochaøa dziadka, doszøa do wniosku, e tak wøa nie robi ci, których si kocha.
Kontaktowe nadu ycia nie tylko z jego strony trwaøy przez lata i jeszcze na krótko przed wypeønianiem naszych ankiet
zdarzaøo si , e matka Georgeanne obmacywaøa jej piersi pod pretekstem sprawdzania rozmiaru jej stanika. Georgeanne
do wiadczaøa te wielu form nadu y bezkontaktowych, od seksualizuj cych komentarzy ojca, po jego lubie ne przygl danie
si pieszczotom matki z jej „narzeczonym”, których bywaøa wiadkiem:
Zanim znalazøam program, a nawet jeszcze potem, we wczesnych fazach zdrowienia, uwa aøam te prowokuj ce
komentarze ojca na temat mojego ciaøa za co bardzo rajcuj cego. Irytowaøy mnie i zarazem podniecaøy seksualnie.
Pó niej, kiedy zdaøam sobie spraw z caøej ich zdro no ci, przyszøo poczucie pogwaøcenia, wykorzystania i
przera enia. Uzmysøowiøam sobie mój dotyczasowy sposób reagowania: zaprzeczanie, e to, co si dziaøo, byøo
wykorzystaniem mnie. Jednak spro no ci te zasilaøy moj erotomani .
Zobaczyøam te inne formy nadu y - „otwarto ” z jak ojciec obnosiø si po domu ze swoj nago ci i jego
niewybredne seksualnie rozmowy ze mn - i wreszcie nazwaøam to kazirodztwem, poniewa rozpoznaj c obsesj w
jego zaabsorbowanie seksem oraz podniecanie si mn i tymi zachowaniami. On si do dzi nie zmieniø, wi c musz
wyznacza bardzo szczelne granice. U wiadamiam te sobie, jakim obrzydzeniem napawaøy mnie jego komentarze,
co dodatkowo dowodzi, jak silne to byøy nadu ycia.

Kim s napastnicy?
W literaturze dotycz cej seksualnego wykorzystywania jako sprawców podaje si najcz ciej ojców, przybranych
rodziców oraz opiekunów i nia ki. Istniej jednak kategorie zazwyczaj nie omawiane lub pomijane w naukowych
opracowaniach. Odkryli my du o cz stsze nadu ycia po linii wi zów krwi w porównaniu z przybranymi rodzicami i
opiekunami, znaczn liczb kobiet - w tym matek - oraz osób dorosøych spoza rodziny. Ró nice te wynikaj cz ciowo z faktu,
e trze wi erotomani to specyficzna polulacja, a po cz ci z tego, e proces zdrowienia daje im wi ksz wiedz i lepszy wgl d
w t dziedzin . Przyczyn mog by równie stereotypy w ludzkim my leniu i sygnalizowany przez nas fakt, e pewne grupy,
gøównie m czyzn, maj siln tendencj , by nie uznawa swojego wykorzystania w dzieci stwie.
Wyszczególnili my ponad dwadzie cia sze kategorii napastników, w tym czøonków rodziny, przyjacióø i specjalistów lekarzy, nauczycieli. W naszych ankietach umie cili my te dodatkow kategori : „inni”, by móc uwzgl dni wszystkich.
Okazaøo si jednak, e niemal wszyscy napastnicy mie cili si w której z ju opisanych grup. W ród napastników spoza
rodziny w poøowie przypadków byli to obcy; cz stotliwo byøa tu mniejsza ze wzgl dy na ograniczony dost p do ofiar, lecz
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skutki równie traumatyczne. Druga poøowa - to osoby znane rodzinom lecz nie zaprzyja nione: s siedzi, pracownicy lub
specjali ci. Nadu ycia te miaøy zazwyczaj charakter døugotrwaøy i tak samo niszcz cy wpøyw.
Tablica 4-2 zestawia odsetek dzieci - ofiar molestowania i gwaøtów ze strony gøównych kategorii napastników. W
przypadkach kazirodztwa cz ciej zachodzi przeciwie stwo pøci: wi ksza liczba chøopców jest wykorzystywana przez swoje
matki, a wi ksza liczba dziewczynek - przez swoich ojców. Mo na te zauwa y , e chocia ogólnie seks rzadziej jest na
dzieciach wymuszany siø , a cz ciej s one molestowane i manipulowane, to ze strony napastników obcych chøopcy s dwa
razy cz ciej gwaøceni ni molestowani - ich przede wszystkim dotyka pozarodzinna przemoc fizyczna.
Tablica 4-2
Kategorie napastników dla dwóch typów nadu y
_______________________________________________________________________
molestowanie seksualne

seks wymuszony siø

_______________________________________________________________________
% chøopców ...% dziewczynek

% chøopców ...% dziewczynek

_______________________________________________________________________
Ojcowie

4

21

3

9

Matki

15

9

11

3

Obcy i inni doro li

20

36

41

34

9

6

8

3

11

18

5

9

Specjali ci
Osoby zaprzyja nione

______________________________________________________________________
Innym sposobem przyjrzenia si , kim s napastnicy, jest wyliczenie odsetka sprawców dla ka dej ich kategorii z ø cznej
liczby seksualnych nadu y wszystkich typów. Warto odnotowa pi pierwszych miejsc. Najpowa niejszymi oprawcami
uzale nionych od seksu kobiet w ich dzieci stwie byli:
Obcy doro li
Ojcowie
Matki
Bracia
Niepeønoletni chøopcy

19 procent przypadków
16 procent
12 procent
11 procent
10 procent

Najpowa niejszymi oprawcami uzale nionych od seksu m czyzn w ich dzieci stwie byli:
Matki
Obcy doro li
Niepeønoletni chøopcy
Przyjaciele rodziny
Ojcowie

17 procent przypadków
15 procent
13 procent
8 procent
8 procent

Tutaj tak e odsøania si podobna reguøa: na czele listy najpowa niejszych napastników znajduj si rodzice przeciwnej
pøci oraz dorosøe osoby obce - znane rodzinie lub nie.
Wykorzystanie seksualne nie ogranicza si do pojedynczego, oderwanego zdarzenia; zwykle w gr wchodzi, rozøo ona w
czasie, pewna liczba napastników i typów nadu y . Paula opisuje, jak jej wykorzystanie rozprzestrzeniaøo si dalej na rodzin ,
gdy wieku lat o miu zacz ø j molestowa brat, który byø o sze lat od niej starszy. Braø z ni k piele pod przysznicem i przed
jej trzynastym rokiem ycia miaø z ni ju peøny seks. W trzynastym roku ycia Paul zacz ø wykorzystywa lekarz rodziny.
Paula sypiaøa z nim potem przez czterna cie lat. Wspominaj c swoje ycie, mówi o „wiecznie ss cej pustce w duszy”:
W duszy miaøam jak czarn dziur - wieczn pustk , któr mogøam wypeøni tylko seksualnym kontaktem z inn
ludzk istot . Parali owaøo mnie zawsze, je li dana osoba widziaøa we mnie obiekt po dania. Dawaøo mi to
niesamowite, ekstatyczne poczucie, e skoro kogo podniecam i on chce ode mnie seksu, to jestem w ogóle co
warta, to da si mnie kocha ... Takie miaøam przekonanie. W ka dym razie wypeøniaøam tym moj pustk i ss ca,
czarna dziura na chwil znikaøa.
O innym przypadku wykorzystania przez brata opowiada Fran, opisuj c w szczegóøach, jak to si zacz øo. Oboje byli
bardzo zaniedbywani przez rodziców, cz ciowo z powodu przewlekøej choroby ojca, która bardzo absorbowaøa matk . Kiedy
w ko cu wyzdrowiaø, ona z kolei zapadøa na rzadk chorob , której nikt nie umiaø zdiagnozowa . W efekcie dzieci musiaøy
polega wzajemnie na sobie. Fran, dyslektyczna dziewczynka z aparatem ortodontycznym, idealizowaøa swojego brata:
czegokolwiek dotkn ø „zmieniaøo si w zøoto”. Kiedy wi c po wi caø jej czas i uwag , by pie ci j seksualnie, byøa mu
wdzi czna i odwzajemniaøa si . „To b dzie nasz sekret” - mówiøa - „ukryty tak, jak prezenty wi teczne, których nie wida , ale
5

6
one s i czekaj ”. Fran jest dzi pewna, e te wczesne stymulacje seksualne sprawiøy, i du o wcze niej zacz øa dojrzewa .
Inne dzieci dokuczaøy jej z tego powodu i tarmosiøy bez lito ci. „Ale - jak wspomina - seks pozwoliø mi jako to przetrwa ”.
Z chwil , gdy Fran dowiedziaøa si od kilku kuzynów, e jej brat uprawia seks tak e z nimi (miaø on wielu partnerów),
zdaøa sobie spraw , e jej wspóø ycie z nim nie jest czym jedynym ani nadzwyczajnym. Kiedy zacz øa si wycofywa z tej
relacji, brat zrobiø si brutalny i manipuluj cy. „Mieli my w domu niezø harówk - mówiøa - i je li nie umyøam øazienki,
mówiø: ‘dobra, zrobi to za ciebie, ale jak przyjdziesz do mnie dzi w nocy’. Wiedziaø kiedy mam du o zadane.” Czasem
chodzili z rodzicami, którzy pracowali jako agenci ubezpieczeniowi. Kiedy odwiedzali domy, brat wci gaø j do toalety,
obmacywaø i ocieraø si przez ubranie. Fran czuøa si pogwaøcona i w ciekøa, lecz pytaøa tylko: „Nie przeszkadza ci, e jeste
ode mnie o dziesi lat starszy?”
Wi kszo dzieci mo e liczy na wsparcie rodziców, ale Fran nie miaøa prawie adnego. Opisuje zdarzenie z nimi, które niestety - jest jednym z wielu podobnych, jakie znale li my w naszych ankietach.
Tego wieczoru, kiedy nasze kazirodztwo si wydaøo, rodzice wyszli do znajomych mieszkaj cych niedaleko, ale
ojciec wpadø niespodziewania wcze niej, bo matka marzøa i chciaøa sweter. Søysz c otwierane drzwi, wyskoczyøam
od brata i pobiegøam do siebie udaj c, e køad si spa , co miaøo tøumaczy , dlaczego jestem rozebrana. Ojciec nie
daø si nabra . Pojechaø po matk , posadzili nas przed sob i powiedzieli: „Nie b dziemy was kara , bo to i tak nic
nie zmieni, ale nigdy nie b dziemy do tego wraca . Zrozumiano? Ani søowa. Pami tajcie. eby nie wiem co, nigdy
nikomu nie wolno wam o tym mówi . To dla was elazna reguøa. I nie ma problemu.” Wstali i wrócili na swoje
przyj cie. A my znów zostali my ze sob .
Wi kszo wykorzystywanych dzieci wychowywana jest wedøug zasady: „nic nie mów - to si w ogóle nie zdarzyøo”.
David Calof, specjalista w tej dziedzinie, nast puj co mówi o „uniwersalnej klamrze”, która spina te dzieci ce do wiadczenia:
„nie dostrzegaj, nie søysz, nie czuj, nie pami taj i nie zajmuj si tym, co rzeczywiste; zamiast tego zaakceptuj to, co nie jest
rzeczywiste lecz konieczne dla twojego przetrwania”. W innym miejscu jest jeszcze bardziej lapidarny: „Nie wierz w
oczywiste, przyjmij niewiarygodne”.
Historia Fran tutaj si nie ko czy. Jej ycie staøo si ci giem zaliczania m czyzn, a jej dom zyskaø søaw najlepszego
ródøa seksu w mie cie. Byøa gwaøcona. W którym okresie staraøa si interweniowa policja, ale poniewa Fran nie wnosiøa
przeciw nikomu zarzutów, nic si nie daøo zrobi . Podobnie jak u wielu erotomanów, i jej uzale nienie od seksu zacz øo si od
wykorzystania w dzieci stwie. Wspomina dalej:
Po tym, jak poznaøam prawd o moim bratu i kuzynach, odkryøam masturbacj . Poniewa nagle rozwiaøy si moje
zøudzenia, znikn øa gdzie potrzeba uczu , ciepøa i miøo ci; to ju nie byøo mo liwe. Musiaøam wi c znale jaki
sposób wypeønienia pustki i opiekowania si sob . Nasz dom przypominaø ranczo: bardzo døugi i miaø oddzielny
piec dla sypialni, a oddzielny dla kuchni, salonu, pokoju dziennego. Ten pierwszy byø nastawiony na sze dziesi t
stopni,2 wi c w sypialniach byøo stale zimno. Masturbacja pozwalaøa mi rozgrza øó ko i ukoi siebie na tyle, by
móc zasn . Nie zdawaøam sobie sprawy z tego, co robi i po co, wiedzaøam tylko, e to dziaøa. Matka nigdy nie
mogøa poj , a mo e nie chciaøa, w jaki sposób niszczyøam tyle par majtek. Wszystkie miaøy dziury w tym samym
miejscu, gdy onanizuj c si , dosøownie grzebaøam w swoim ciele. Nigdy tego nie skojarzyøa.
Historia Fran jest typowa z jeszcze jednego powodu. Wykorzystanie seksualne bardzo rzadko wyst puje w oderwaniu od
innych nadu y . Niemal zawsze towarzysz mu jakie formy wykorzystania emocjonalnego i fizycznego - w przypadku Fran
cho by to, e brat szanta owaø j i u ywaø przemocy. Aby mie peøny obraz zranie z dzieci stwa, musimy przyjrze si
skutkom, jakie wywieraj tak e nadu ycia fizyczne i emocjonalne.

WYKORZYSTANIE FIZYCZNE
Tak e nadu ycia fizyczne chronione s zaprzeczaniem. Wielu naszych respondentów doznawaøo przemocy, której
charakter i rozmiary mogli sobie u wiadomi dopiero w procesie zdrowienia. Pewien erotoman mówiø: „Nie zdawaøem sobie
sprawy, e to w ogóle byøo nadu ycie, gdy zawsze my laøem e jestem rzeczywi cie winien. Przez wiele lat mawiaøem o
pewnym zdarzeniu: matka mnie <skaleczyøa>. Dopiero gdy zacz øem zdrowie , odwa yøem si nazwa to po imieniu: <matka
pchn øa mnie no em>”. Inny nasz respondent opowiadaø: „Nie uwa aøem si za dziecko wykorzystywane, zanim nie zacz øem
zdrowie z erotomanii; s dziøem, e wszystkie dzieci co dzie obrywaj po tyøku i twarzy”. Walt, czterdziestodwuletni in ynier
z jednego z poøudniowowschodnich stanów, dostarcza nam by mo e najcelniejszego opisu zaprzeczania jako procesu:
Zanim trafiøem na program zdrowienia, my laøem e bicie, chøosty, klapsy, szczucie zwierz tami, dokuczanie,
szyderstwo, wyzwiska i lamenty nad moim „zøym sercem” to zwykøe kary, na które w peøni zasøuguj . Wyniosøem z
domu przekonanie, e cokolwiek zøego wydarza si w moim maø e stwie, to z mojej winy czy z mojego powodu,
wi c my laøem, e poprzez branie odpowiedzialno ci i wszystkiego na siebie uratuj ten zwi zek przed rozpadem.
W procesie zdrowienia najtrudniejsze byøo przyznanie, e byøem wykorzystywany. Zmagaøem si z chórem
wewn trznych gøosaów, który mi krzyczaø, e strasznie przesadzam, u alam si nad sob , jestem okrutny,
2
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niewdzi czny i podøy - e zwyczajnie staram si zrzuci na innych win za moje problemy. Powoli jednak
nawi zywaøem kontakt z moj w ciekøo ci , zranieniami i subiektywn prawd - z faktem, e byøem bardzo
wykorzystywany przez rodziców i starszego brata.
Kiedy tak „subiektywn prawd ” zawrze w liczbach, zbiorcza historia fizycznego wykorzystywania jest przera aj ca.
Tablica 4-3 przedstawia niektóre formy fizycznych nadu y , przez jakie przeszli badani przez nas erotomani. Dla chøopców
zaczynaøy si one wcze nie, przeci tnie w wielu pi ciu lat. Dla dziewczynek nieco pó niej, rednio okoøo dziesi tego roku
ycia, jednak z wi kszym prawdopodobie stwem fizycznych ran. W ród badanych kobiet 18 procent miaøo otwarte rany
wskutek d gania i kaleczenia ostrymi narz dziami, 13 procent doznawaøo zøama ko ci, 7 procent - uszkodze wewn trznych
organów, a 11 procent - permanentnych siniaków.
Tablica 4-3: Przykøady nadu y fizycznych
_____________________________________________________________
Kategoria nadu y

% chøopców

% dziewczynek

_____________________________________________________________
Szturcha ce

30

45

Klapsy, policzkowanie lub bicie

45

62

Støuczenia, siniaki lub zadrapania

12

38

Pobicia, lania lub chøosty

36

44

Ci gni cie za wøosy i uszy, szczypanie etc.

19

36

_____________________________________________________________
Jak pokazuje tablica 4-4, gøównym sprawc nadu y fizycznych w rodzinie jest rodzic przeciwnej pøci i - zaraz za nim rodzic tej samej pøci. Rodze stwo odgrywa du o mniejsz rol . W sumie znakomita wi kszo krzywd fizycznych wyrz dzana
jest przez silniejsze osoby z rodziny. (Nic dziwnego, e 21 procent kobiet uzale nionych od seksu jest te maltretowane
fizycznie przez swoich m ów.)
Tablica 4-4: Czøonkowie rodziny - bezpo redni sprawcy nadu y
_____________________________________________________________
Pokrewie stwo

% chøopców

% dziewczynek

_____________________________________________________________
Matka

36

20

Ojciec

27

31

Bracia

9

7

Siostry

4

3

______________________________________________________________
Wykorzystywanie fizyczne zbiera swoje niwo tak e na inne sposoby. Sama obecno przy aktach przemocy jest form
emocjonalnego nadu ycia dziecka. Konieczno patrzenia na bicie rodze stwa czy na bójk mi dzy rodzicami jest dla dziecka
silnie traumatycznym prze yciem. Bycie zmuszonym do ukrywania ladów przemocy - si ców, ran itd. - równie powoduje
spustoszenia emocjonalne. Tak e nieotrzymanie przez dziecko pomocy medycznej w przypadku fizycznego zranienia to forma
zaniedbania. Ojciec, który wymaga od nastoletniego syna potwierdzenia, e matka ma kochanka, stosuje wobec niego szanta i
okrutn tortur . Je li chøopiec potwierdzi te podejrzenia, ojciec wy yje si na matce; je li im zaprzeczy - sam oberwie
oskar ony o køamstwo. I tutaj wzorce wykorzystania nie wyst puj w czystej, oderwanej od innych formie. Nie trac c z oczu
tych powi za , przenie my teraz uwag na nadu ycia emocjonalne.

WYORZYSTANIE EMOCJONALNE
Nadu ycia emocjonalne dotycz przede wszystkim deprywacji - braku podstawowej opieki, troski, chronienia i wsparcia.
Niejednokrotnie jednak wykraczaj one poza te deficyty, prowadz c do niegodziwego, okrutnego czy zøo liwego odnoszenia
si do dzieci. Zdrowiej cy erotomani wymieniaj ró ne typy takiego traktowania:



yøam w powracaj cym strachu, e ojciec zabije mnie i caø rodzin ;
rodzice wybrali sobie syna-pupilka, a reszta z nas byøa kompletnie zaniedbywana;
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ojciec chciaø, abym urodziø si martwy;



byøam stale obiektem sadystycznego tarmoszenia i zøo liwych igraszek;



wyrzucano mnie z domu lub zamykano przede mn drzwi; staøem na zewn trz nieraz bardzo døugo;



od jedenastego roku ycia wychowywaøem si w kostycznym, surowym seminarium;



ulubionym powiedzeniem mojej macochy byøo: „ aøuj , e ci adoptowaøam”;



rodzice mnie poni ali, ka c mi na stoj co podczas posiøków wysøuchwa listy moich niepowodze ;



ojciec zmuszaø mnie do patrzenia na swoje próby samobójcze.
Tablica 4-5 przedstawia rozlegø list nadu y emocjonalnych, jakich nasi respondenci doznawali w dzieci stwie.
Tablica 4-5
Wykorzystanie emocjonalne w ród erotomanów
__________________________________________________________________
Rodzaj nadu y emocjonalnych

% chøopców

% dziewczynek

__________________________________________________________________
Niewystarczaj ca opieka medyczna

5

29

Niewystarczaj ce od ywianie lub zmuszanie do jedzenia

7

13

Lekcewa enie

71

71

Dokuczanie i zøo liwo ci

29

47

Wrzaski, wymy lanie i wyzwiska

56

69

Niesprawiedliwe lub niewspóømierne kary

36

44

Okrutne lub poni aj ce zadania

13

24

Zamykanie na klucz lub wyrzucanie z domu

20

25

Opuszczenie (fizyczne i emocjonalne)

44

47

Pozbawienie czuøego i bezpiecznego dotyku

45

58

Narzucanie sposobu ubierania si

13

20

Brak uszanowania prywatno ci

28

38

Konieczno

11

22

Wymuszanie milczenia i tajemnic

30

55

Obarczanie dziecka odpowiedzialno ci i obowi zkami dorosøych

42

60

Przymus patrzenia na bicie innych czøonków rodziny

21

36

Wci ganie w konflikty i køótnie rodziców

43

36

Obwinianie za rodzinne problemy

27

60

ukrywania ran i siniaków przed lud mi

___________________________________________________________________
Zauwa my, e jedn z gøównych form nadu y emocjonalnych jest pozbawienie czuøego i bezpiecznego dotyku.
Niektórzy prekursorzy bada nad wykorzystywaniem dzieci twierdz , e brak takiego dotyku w dziec stwie jest wa nym
czynnikiem prowadz cym do napastowania seksualnego i przemocy fizycznej. James Prescott spowodowaø wiele kontrowersji
swoim twierdzeniem, e powstawanie kultur opartych na przemocy i seksualnej agresji mo na przewidzie po sposobie, w jaki
dotykane s dzieci i møodzie . Informacje uzyskane w naszych kwestionariuszach jeszcze bardziej potwierdzaj olbrzymi rol
pozbawienia dotyku w dzieci stwie we wzbudzaniu nadu y w uciu dorosøym.
Blisko spokrewnione z brakiem bezpiecznego dotyku jest zaniedbywanie, lekcewa enie, opuszczenie (emocjonalne i/lub
fizyczne) oraz gøodzenie b d zmuszanie do jedzenia. Zaniedbywanie i opuszczenie mog przybiera wiele form, jak brak
ochrony w momentach zagro enia, brak wskazówek czy pomocy, gdy dziecko staje w obliczu kryzysu. Mo e te czasem
przybiera form pozbywania si dzieci z domu - podrzucania ich gdzie lub u kogo , by nie musie si nimi zajmowa .
Rodzice mog te obdarza opiek jedno wybrane dziecko, zaniedbuj c pozostaøe, lub te , je nadmiernie chroni c, odbiera
samodzielno . Nadu yciem jest tak e zabieranie dzieci do nieodpowiednich lub niebezpiecznych miejsc, jak meliny i knajpy.
Niezale nie od formy deprywacji, dzieci niezmiennie odbieraj fundamentalny dla uzale nie komunikat, e s niewa ne, a ich
potrzebami nikt si nie zajmie.
Innym wa nym obszarem nadu y emocjonalnych jest obarczanie odpowiedzialno ci i zadaniami dorosøych. Dzieci
potrzebuj i z natury chc by otoczone opiek . Je li im tego brakuje, nie s w stanie wyksztaøci pewnych postaw, które s
kluczem do prowadzenia w przyszøo ci zdrowego ycia. Zmuszanie ich, by funkcjonowaøy w wiecie jak osoby dorosøe, rodzi
w nich zøudzenie, e b d mogøy i musiaøy zale e tylko od siebie. Rodzice dopuszczaj do tego, ilekro godz si lub
wymagaj od nich:
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nia czenia møodszego rodze stwa, zbyt wcze nie i zbyt cz sto;



wyst powania w dorosøej roli, np. zast pczego m a mamusi czy zast pczej ony tatusia;



nadmiernej pracy w domu lub poza nim;



spotykania si i zajmowania osobami wyra nie starszymi;



robienia rzeczy, do których nie s jeszcze gotowe lub których z l ku czy wstr tu odmawiaj ;



dostrajania si do dorosøych norm jedzenia, pracy, zabawy czy seksu;

Joe w wieku czterech lat zachorowaø na parali dzieci cy. Zabrano go do szpitala, gdzie - byøo to w czasach gdy nie
stosowano fizykoterapii - zaøo ono mu rzemienny aparat i unieruchomiono na døu szy czas. Nikt z jego rodziny nie rozmawiaø
z nim o jego wyobcowaniu ani go nie wspieraø. Joe odczuwaø to jako kar za to, e skrzywdziø swoj rodzin , zapadaj c na t
chorob . Spodziewano si po nim, e przyjmie swój okrutny los jak czøowiek dorosøy.
Joe okre la swoj rodzin stosownie do jej postawy: „nigdy nie dotykaj, nie obejmuj, nie przytulaj, ani nie okazuj uczu ,
czyli w aden sposób nie dawaj komunikatu: kocham ci ”. Ojciec chøopca byø brutalem i czynnym alkoholikiem, który
wyøadowywaø na otoczeniu swoj frustracj z powodu choroby syna. Zgin ø w bójce z innym alkoholikiem. W o rodku
rehabilitacji Joe doznawaø fizycznych i seksualnych sadystycznych nadu y ze strony starszych chøopców. Ich herszt o eniø si
pó niej z jego siostr . Opuszczenie, zaniedbanie potrzeb i niespeønione pragnienia byøy klasyczn po ywk uzale nie Joe’go.
Nie miaø zøudze , e jego erotomania i narkomania maskowaøy støumiony al i w ciekøo . Jest to kolejny przypadek, gdzie
ró ne rodzaje wykorzystania nakøadaj si na siebie. Joe, jak wielu erotomanów, staø si najpierw ofiar fizycznych,
seksualnych i emocjonalnych nadu y .
ycie Teda to kolejny przykøad nakøadania si nadu y ró nego typu prowadz cych do uzale nienie . Jego rodzina
powielaøa podobn zasad : „nie okazuj uczu ”. Ted nigdy nie byø obejmowany ani przytulany i nie dostawaø adnych oznak
miøo ci. Jedynym rodzajem otrzymywanej uwagi byø krytycyzm. Uznaø wi c, e po prostu nie mo e uzyska akceptacji, jakiej
pragnie. Byø jednak w s siedztwie starszy chøopak, który oferowaø mu uwag . Niestety seksualn . Nadu ycia na Tedzie - miaø
wtedy osiem lat - zacz øy si od zabierania go w miejsca schadzek, gdzie byø nakøaniany do masturbowania innych - s siad
wprowadziø go do grupy chøopaków, którzy regularnie wspólnie si onanizowali. Ted, dopóki nie trafiø na prorgam zdrowienia,
czuø si za to wszystko odpowiedzialny. Obecnie wie, e jego dzieci ca ufno i podatno na zranienia zostaøa bezwzgl dnie
wykorzystana - e popeøniano na nim emocjonalne i seksualne nadu ycia. Dalej unika tamtych starszych chøopców - dzi ju
dorosøych.
Walt, in ynier wspomniany w podrozdziale o nadu yciach fizycznych, tak opisuje traumatyczne wspóøgranie ró nych
rodzajów wykorzystywania:
Dzi ki terapii mogøem zobaczy , jak wielka byøa emocjonalna intruzywno i przemoc fizyczna w moim dawnym
domu i jak wpøywa to moje obecne rodzinne ycie. Nadal trz s si caøy, jak o tym mówi . Tak e teraz, pisz c,
czuj ucisk w brzuchu i dawne, znajome uczucie zap dzenia w kozi róg. Pierwszy raz skontaktowaøem si z tym, e
byøem krzywdzony, przypominaj c sobie niezliczone razy, gdy byøem policzkowany przez matk i jej ulubiony
refren: „ty nie masz serca”, oraz lanie, jakie dostaøem od ojca, gdy miaøem pi lat. Pó niej zacz øy napøywa inne
retrospekcje - molestowanie seksualne ze strony brata, przejawy bezwzgl dnego autorytaryzmu ojca, smutek, e
nigdy si ze mn nie bawiø... Jeszcze pó niej wróciøy kolejne obrazy i uczucia, a ostatnio co bardzo istotnego urywki z tego, jak si ze mn „bawiø”, na przemian daj c mi klapsy i krzycz c: „No, my l szybciej! My l szybciej!”
Jak wsadzaø sobie moj gøow mi dzy nogi, ciskaø mocno i zaczynaø podskakiwa , czy jak chwytaø mnie za szyj i
wykr caø gøow palcami. Wszystko to miaøo uchodzi za „takie tylko arty”, zabaw .
Fakt nakøadania si na siebie ró nych rodzajów nadu y , co dodatkowo je wzmacnia, jest by mo e jedn z
najtragiczniejszych rzeczy, jakie ujawniøy nasze badania. W grupie erotomanów wykorzystywanych w dzieci stwie
porównali my tych, którzy sami pó niej wykorzystywali dzieci, z tymi, którzy nie popeøniali takich nadu y . Porównanie nie
wykazaøo ró nic w stopniu doznawanych kiedy krzywd o charakterze seksualnym i fizycznym. Jednak w grupie ofiar, która
pó niej sama wykorzystywaøa dzieci, wykazaøo najgø bsz traum emocjonaln .

NADU YCIA NA DZIECIACH:
PRZYCZYNA ICH PO NIEJSZYCH UZALE NIE
Kiedy erotoman przestaje si uruchamia , wchodzi w proces odstawienia i zaczyna zdrowie , zwykle pojawiaj si mu
retrospekcje - obrazy, uczucia i stany zwi zane z bolesnymi prze yciami, które wcze niej blokowaø naøogiem. Mechanizmem,
który pozwala nam lepiej zrozumie powracaj ce wspomnienia, jak równie zwi zek mi dzy naøogami a wykorzystaniem w
dzieci stwie, jest zespóø stresu potraumatycznego (PTSD).3

3

Ang.: Posttraumatic Stress Disorder. (przyp. tøum.)

9

1
Zespóø stresu potraumatycznego pierwszy raz przyci gn ø uwag badaczy za spraw weteranów wojny wietnamskiej,
którzy nawet dziesi tki lat pó niej odtwarzali w pewnych momentach nieadekwatne do sytuacji swoje reakcje z frontu. Dawny
oønierz piechoty morskiej zrywa si o drugiej w nocy i miota po przedpokoju w poszukiwaniu swojego ekwipunku i broni, nie
wiedz c, gdzie jest w rzeczywisto ci, ale za to z tymi samymi uczuciami, jakie miaø w ogniu walki. To, co si dziaøo na wojnie,
byøo dla niego tak przera aj ce, e nie mógø sobie wtedy pozwoli na peøne do wiadczenie swoich uczu l ku i zagro enia.
Zaczynaøy one wypøywa pó niej, nieraz dopiero po wielu latach. Te zaburzone reakcje stresowe powracaj døugo po
pierwotnej traumie - st d okre lenie: potraumatyczne. Jednak prowadz do rozpadania si rodzin, utraty zdolno ci do pracy i
do ci kich uzale nie .
Istotnie, uzale nienia stanowiøy sposób przetrwania wojny w Wietnamie. U ywanie narkotyków byøo tam najwi ksze w
caøej militarnej historii Ameryki. Pomagaøa przetwa równie erotomania. Znane s przykøady podejmowania przez oønierzy
nieprawdopodobnego ryzyka, jakie wi zaøo si z uciekaniem ze strefy bezpo redniej walki, eby odwiedza prostytutki. Mimo
to stres dalej gn biø tych ludzi - i tak samo uzale nienia.
Zespóø stresu potraumatycznego wyst puje równie w przypadkach wykorzystywania w dzieci stwie. Nieraz po
dziesi tkach lat ofiary prze ywaj wyrwane z bie cego kontekstu reakcje na dawn traum . By przetrwa , niektóre z nich
uruchamiaøy kompulsywne zachowania jeszcze w momencie do wiadczania nadu y ; inne si gaøy po uzale nienia pó niej,
kiedy potraumatyczny stres nie ust powaø.
Przygl daj c si charakterowi i dynamice stresu potraumatycznego mo emy zrozumie , w jaki sposób uzale nienia staj
si dla ofiar podstawowym sposobem radzenia sobie w yciu. Zasadniczo mo na wyró ni dziesi typów nast pstw gø bokich
urazów powstaj cych wskutek wykorzystywania w dzieci stwie:
1.

Dysocjacja. Wiele ofiar wskutek traumy rozwija w sobie zdolno uciekania od rani cej rzeczywisto ci poprzez
odø czanie si . Odø czenie to prze ywane jest jako uczucie oderwania si od siebie, wyj cia poza ciaøo. Maøa ofiara
seksualnego gwaøtu mo e spod sufitu spokojnie obserwowa , co robi z ni na øó ku napastnik; jest wtedy odø czona od
swojego bólu. Jej øatwo wchodzenia w trans i poszukiwanie ucieczki czyni j podatn na ostateczn form eskapizmu:
ci kie uzale nienia. Dysocjacja jest tak e podøo em wyksztaøcania osobowo ci wielorakiej (Multiple Personality
Disorders).

2.

Retrospekcje. Ofiary trac poczucie ci gøo ci czasu do tego stopnia, e myl tera niejszo z przeszøo ci . Weteran wojny
wietnamskiej, który zrywa si w nocy w swoim mieszkaniu i w transie szuka bojowego ekwipunku oraz ofiara
kazirodztwa, która budzi si z przera eniem, jednakowo trac poczucie rzeczywisto ci: przeszøo nagle pojawia si tak,
jakby dziaøa si obecnie, zwøaszcza pod wpøywem stresogennego czynnika. Ofiary boj si niepoczytalno ci i nie ufaj
swej zdolno ci rozpoznawania, w jakim s aktualnie wiecie.

3.

Wewn trzny zam t. Sytuacje w jaki sposób podobne do tej, która spowodowaøa traum , wyzwalaj w ofierze caøkowit
niezdolno do funkcjonowania. Specyficzne okoliczno ci, szczegóøy lub czyj sposób bycia powoduje nagle, e ofiara
„zamra a si ” emocjonalnie, fizycznie lub intelektualnie, by przetrwa stres. Mimo, e z innymi rodzajami stresu radzi
sobie caøkiem dobrze, je li tylko pojawia si jaka reminiscencja wykorzystania, zdolno ci te znikaj . Kiedy przestaje
sobie radzi , ucieka w uzale nienie.

4.

Przesuni cie l ku. Ofiary musz y z aktualnym l kiem przed ponownym wykorzystaniem oraz z nierozwi zanym l kiem
z przeszøo ci. Poniewa ten drugi nie ma bie cej przyczyny, wypøywa w innych, zast pczych formach, jak bezsenno ,
nerwowo , pobudzenie ruchowe, nieuzasadniona irytacja lub alergia na blisko . Wskutek tego przesuni cia l ku, ofiary
najcz ciej nie orientuj si , sk d pochodzi ich dyskomfort. Szukaj jednak ulgi od niego.

5.

Wyolbrzymiona nieufno . Wiele ofiar, które czuøy si lojalne wobec oprawców i/lub ich kochaøy, nie potrafi wyrazi
doznanej kiedy zdrady inaczej ni zast pczo, poprzez nieufno wobec staøego partnera czy bliskich przyjacióø. Je li
ofiara støumiøa wszystkie traumatyczne wspomnienia, nie u wiadamia sobie wcale ródøa swoich zøych przeczu . Jej bliscy
zastanawiaj si , sk d nazbieraøo si w niej tyle nieufno ci lub dlaczego stara si ci gle udowodni , e mo na na niej
polega . Jednak je li nie ufa si ludziom, szuka si czego innego, na czym mo na by si oprze - i wielu znajduje to w
seksie, jedzeniu czy substancjach zmieniaj cych nastrój.

6.

Seksualizowanie uczu zwi zanych z traum . Je li wcze nie rozbudzone wzorce podniecania si ø cz si z l kiem,
osamotnieniem, podatno ci na zranienie czy gøodem miøo ci, ofiary w wieku dorosøym b d nieuchronnie ø czy te
uczucia z seksem. Wielu wykorzystanych erotomanów miewa powa ne trudno ci, by oddzieli l k od erotyki, a l k, jak
odnotowali my wcze niej, jest pot nym katalizatorem w neurochemii ich choroby. Je li czynno ci piel gnacyjne czy
wychowawcze byøy w czyim dzieci stwie seksualizowane przez opiekunów, ofiara b dzie w wieku dorosøym postrzega
opiek w kategoriach seksualnych.

7.

Nienaturalnie wysoka tolerancja na ból. Nieraz ofiary seksualnych i/lub fizycznych nadu y celowo dokonuj
samookalecze , tn c si lub przypalaj c. Zachowania te s czasem przejawem nienawi ci do siebie, a czasem
reaktywowaniem wczesnej traumy. Dla cz ci ofiar cierpienie jest naznaczone erotyk tak dalece, e odczuwanie
seksualnej przyjemno ci wzmacnia lub w ogóle umo liwia dopiero doø czenie ostrego bólu - nakøuwania si , biczowania
czy okalecze . W pewnych przypadkach (np. kobieta z poprzedniego rozdziaøu, która nacinaøa sobie krzy e na udach)
samookaleczenia s znajomym sposobem kontolowania - kalk sposobu, w jaki ofiara byøa kontrolowana w dzieci stwie.
Du o cz stsze ni si uwa a, samookaleczanie si jest jedn z najbardziej niebezpiecznych form uzale nienia od seksu.
Zamkni ty w wi zieniu wøasnych wspomnie , erotoman torturuje teraz samego siebie.
1

8.

9.

1
Perfekcjonizm. Metod unikania rani cych uwag otoczenia, jakiej uczy si wykorzystywane dziecko, jest kompulsywne
wystrzeganie si bø dów. „B d dorosøy, kompetentny i rozgarni ty, a nie b d ci rani krytyk , os dzaniem,
odrzuceniem i nie nadu yj ci ”. Ludzie, którzy chc wyegzekwowa od siebie tak ekstremaln kontrol nad wynikami
dziaøa , zaprzeczaj swoim potrzebom i zale no ci. Wszyscy potrzebujemy pomocy, jeste my omylni i podlegamy
ograniczeni w swoich mo liwo ciach i dzaøaniach. Ci, dla których perfekcjonizm jest rozwi zaniem, s bardziej podatni na
uzale nienia, gdy kompulsywne zachowania s wtedy jedynym sposobem na przeøamanie swojej kontroli siebie.
Unikanie bycia zale nym. Ofiary z reguøy nie prosz o pomoc, ani nie wierz okazywanej im miøo ci czy trosce. Post puj
tak, jakby nikomu nie ufaøy. W czasie terapii mog prze ywa napøyw bardzo bolesnych uczu , by zaraz potem wzi si
w gar i spekulowa , czy w ogóle potrzebne im jest leczenie. Zaufawszy terapeucie wystarczaj co, by otworzy si przed
nim w swoim cierpieniu, wpadaj potem w popøoch, e stan si od niego zale ne, wi c gwaøtownie si zamykaj i
dystansuj . Cz ci ich procesu zdrowienia jest przekonanie si , e blisko i zale no mo e by bezpieczna.

10. Rdzenny wstyd. W wi kszo ci ofiary nadu y nosz w sobie ogromny nagromadzony wstyd. Postrzegaj siebie jako osoby
bezwarto ciowe, niemoralne, destrukcyjne i grzeszne. Seksualnemu wykorzystywaniu najcz ciej towarzysz komunikaty
zawstydzaj ce dziecko, by wymóc na nim milczenie. Kiedy ojciec wymusza na trzyletniej córeczce oralny seks, a potem
mówi jej, e jest zøa i grzeszna, bo go do tego sprowokowaøa lub si temu nie sprzeciwiøa, dziewczynka wbudowuje to
przekonanie w swoj osobowo i postrzeganie rzeczywisto ci. Wnioskowanie, e jest si kim bezwarto ciowym i
nikczemnym stanowi o procesu uzale nieniowego.
Historia Maxine obrazuje rol potraumatycznych zaburze stresowych w procesie uzale niania si . Jej najwcze niejsze
wspomnienia seksualne dotycz m czyzny, który j obmacywaø, gdy gwaøciø jej matk . Najmøodsze lata Maxine peøne byøy
przemocy i seksu, ale najgorsze byøo jej poczucie osamotnienia:
Najpierw mój dziadziu zostaø wrzucony z domu. Byøam jego ulubienic . Potem wyniosøa si matka, ale dziadek
nie mógø ju si nami opiekowa , wi c wyl dowali my w rodzinach zast pczych. Czuøam si totalnie osamotniona i
tylko masturbacja wypeøniaøa mi t pustk . W domach zast pczych dalej trwaøy fizyczne i seksualne nadu ycia. Dla
mnie, jak my l , kluczowa w erotomanii byøa moja kompletna izolacja i opuszczenie. Seks to byø jedyny sposób,
jaki znaøam, by móc poczu si kochana czy cokolwiek warta.
W wieku dorosøym kontakty seksualne Maxine cechowaøa niewybredno , czasami nawet anonimowo i wielo
zmieniaj cych si partnerów. Kr yøa po lokalach ze striptisem, teatrach porno i tzw. pigalaku, brataj c si z alfonsami i
prostytutkami. Zagro enie i przemoc byøy dla niej podstaw uruchamiania si .
Fakt, e nie kieruje swoim yciem, u wiadomiøy Maxine jej wøasne dzieci: „Wychodziøam na caø noc i potem w dzie
musiaøam odsypia ; dzieci chciaøy tymczasem je , potrzebowaøy mojej uwagi, a ja byøam wyko czona. A kiedy wstawaøam,
my laøam tylko o tym, co b d robi dzi w nocy. Wtedy zdaøam sobie spraw , e powielam t sam dynamik , która zrobiøa ze
mnie ofiar w dzieci stwie.”
Maxine trafiøa na oddziaø leczenia uzale nie chemicznych, gdzie terapeuci zidentyfikowali jej gøówne uzale nienie:
erotomani . Alkohol przede wszystkim usuwaø jej ból zwi zany z kompulsywnym seksem i ryzykiem oraz blokowaø
wspomnienia zwi zane z dawnym wykorzystywaniem. „Nie chciaøam nic czu - mówiøa - Dopiero pó niej, w terapii, zdaøam
sobie spraw , e nigdy nie miaøam dzieci stwa, niewinno ci... e nigdy nie wiedziaøam, jak to jest patrze na ycie i
zdumiewa si nim, czu rado i bogactwo wiata... Nastawiaøam si tylko, by jako przetrwa . Picie i ekscesy seksualne to
byøy moje jedyne narz dzia przetrwania”.
U wielu osób podobnych do Maxine nadu ycia z dzieci stwa staj si zdarzeniami zasilaj cymi ich uzale nienie od
seksu. Erotomania mo e:


Stanowi sposób na przetrwanie lub radzenie sobie w kryzysach,



Stanowi sposób internalizowania dawnych nadu y - fantazje i kompulsywne zachowania s wtedy reaktywacj wydarze
z dzieci stwa,



Stanowi sposób znieczulenia bólu lub ucieczk od niego.



Stanowi sposób na wypeøniania wewn trznej pustki, zadbania o siebie i nadrabiania strat lub deficytu poczucia warto ci.



Uruchamia si automatycznie wskutek wspomnie lub podobie stw do sytuacji traumatyzuj cej.

Zasadniczo, uzale nienie od seksu to jedna z form wadliwego reagowania na stres. Prze ycia wykorzystania z dzieci stwa
prowadz w ofiarach do akumulacji potraumatycznego stresu. Ten ewoluuje z kolei w jeden lub kilka wzorców kompulsji jako
wadliwego reagowania na stres. Schemat ten stanowi fundament erotomanii:
Wykorzystanie w dzieci stwie
- seksualne, ficzyczne i uczuciowe
1
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\/
Potraumatyczny stres
- dysocjacja, retorspekcje, zam t, l ki, nieufno , itd.
\/
Upo ledzone przystosowanie do stresu
- zwichni ta zdolno radzenia sobie w yciu oraz naøogi

Ten trójfazowy proces pozwala zrozumie najbardziej wstrz saj ce dane, jakie udaøo nam si zebra . Dla ka dej badanej
osoby porównywali my gø boko traumy z dzieci stwa z tym, ile naøogów rozwin øa w wieku dorosøym. Okazaøo si , e
w ród erotomanów skala doznanych nadu y niezwykle dokøadnie okre la skal pó niejszych uzale nie .
Erotomania dostarcza nam niezb dnego klucza do zrozumienia wszystkich uzale nie . Potwierdzenie zwi zku mi dzy
seksualnym wykorzystywaniem a rozwojem erotomanii byøo naszym oczywistym zamiarem, ale ten wysiøek, wa ny sam w
sobie, pomógø nam dodatkowo poszerzy wiedz o uzale nieniach w ogóle. Pøyn z niego trzy wnioski o niepodwa alnym i
zasadniczym znaczeniu:


Wszyscy uzale nieni, w tym erotomani, musz w procesie zdrowienia skonfrontowa si z ka dym rodzajem u ywanego
przez siebie zaprzeczenia i wypierania roli, jak nadu ycia z dzieci stwa odgrywaj w ich naøogu czy naøogach.



Nasza kultura musi podj
kolosalny wysiøek skonfrontowania si ze swoim zbiorowym zaprzeczaniem faktom
seksualnego wykorzystywania dzieci i jego tragicznych skutków dla caøej ludzko ci.



Musimy zbudowa taki model leczenia uzale nie , który ujmie nadu ycia doznane w dzieci stwie jako czynnik sprawczy
wszelkich kompulsji, razem z pozostaøymi czynnikami: profilem neurochemicznym, rdzennym wstydem oraz tøem
kulturowym i rodzinnym.

KONFRONTACJA Z WèASNYM ZAPRZECZANIEM
Maxine, podobnie jak wi kszo osób, z którymi rozmawiali my, podkre la, jak wa ne znaczenie dla niej miaøo
uzyskanie jasnego obrazu tego, co si wydarzyøo. Na pocz tek przestaøa pi i uruchamia si seksualnie, a kiedy jej
abstynencja ustabilizowaøa si , zacz øa widzie swoj rzeczywisto : „Ci gle powracaøo mi wspomnienie gwaøconej mamy i
mnie obmacywanej przez niego w øó ku. W mojej erotomanii bezwiednie inscenizowaøam takie sytuacje, w których mogøam
odtwarza to, co si wtedy staøo. Sceneria si zmieniaøa, ale scenariusz pozostawaø ten sam. Wszystkie moje fantazje kr yøy
wokóø tej sceny. Potrzebowaøam trzydziestu lat, eby powi za z sob te dwie rzeczy”. Dla Maxine rzeczywi cie najbardziej
byøo dokonane razem z terapeutk odkrycie, e wi kszo nurtuj cych j seksualnych fantazji stanowiøa po prostu jej støumione
wspomnienia widzianych gwaøtów i doznawanego molestwania. Takie przecie byøy jej pierwsze do wiadczenia.
Wszyscy zdrowiej cy erotomani, którzy s ofiarami urazów z dzieci stwa, musz oszacowa swoje wczesne
do wiadczenia w kategoriach ich cz stotliwo ci i stopnia doznanej traumy. Je li do wykorzystania doszøo tylko raz czy dwa,
nie znaczy wcale, e nie byøo ono powa ne. Niektóre z odnotowanych przez nas najbardziej destrukcyjnych nadu y miaøy
wøa nie jednorazowy charakter. Podobnie, nie nale y bagatelizowa wykorzystania dlatego, e wyst powaøo ono w øagodnej
postaci. Po dliwe spojrzenia rodzica mog wydawa si bøahostk w porównaniu z seksualnym gwaøtem. Ale je li te
seksualizacje i dwuznaczna atmosfera trwa przez døu szy czas, trauma akumuluje si do pot nych rozmiarów. Obie te
skrajno ci przedstawia schemat 4-1, który obrazuje w jaki sposób cz stotliwo i stopie nadu y rzutuj na ostateczny wyøyw
wykorzystania.
W nast pnym rozdziale wyszczególnimy strategie, jakie z powodzeniem stosowali zdrowiej cy erotomani, by radzi
sobie ze skutkami wykorzystania. Mo e jednak, zanim jako czytelnik przejdziesz do nast pnej cz ci tego rozdziaøu, zechcesz
przyjrze si swojej przeszøo ci, wypeøniaj c Ankiet Nadu y w dzieci stwie (patrz Appendix A, poz. 2), ø cznie z cz ci
po wi con stresowi potraumatycznemu. Jest to adaptacja jednego z formularzy u ywanych w naszych wywiadach.

Schemat 4-1 Skutki wykorzystania w dzieci stwie
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KONFRONTACJA Z KULTUROWYM ZAPRZECZANIEM
John jest wysokim, szczupøym Amerykaninem india skiego pochodzenia. Pracuje w administracji pa stwowej. Posiada
certyfikat terapeuty w dziedzinie alkoholizmu. Jest jednocze nie zdrowiej cym erotomanem. Nazywa to uzale nienie
„najbardziej wstydliwym i najbardziej chronionym sekretem ludzkiego ycia”. Traktuje nadu ycia wobec dzieci jako wynik
powa nych uzale nie rodziców. Kiedy wykorzystywane dziecko zaczyna sprawia trudno ci - co jest z reguøy nieuniknione zabiera si je z domu i umieszcza w szkole specjalnej nale cej do pa stwowego rezerwatu. Wykorzystywanie møodszych
przez dzieci starsze jest tam na podz dku dziennym. Co gorsza, skandalicznych nadu y wobec wszystkich wychowanków
dopuszcza si personel. John, który sam przez to przeszedø, uwa a za normaln kolej rzeczy, i w efekcie staø si alkoholikiem
i erotomanem. Kiedy udokumentowaø ewidentne przypadki nadu y seksualnych w tej szkole i zgøosiø ten problem wøadzom,
biaøe kierownictwo Biura d/s Indian odmówiøo ustosunkowania si i interwencji, twierdz c, e to wewn trzna sprawa rezerwatu
oraz stosunków plemiennych i przekazaøo spraw wodzom szczepów. Ci, zirytowani, pokryli j milczeniem, a Johna
wykluczyli ze swojej spoøeczno ci. My - podziwiamy go za niespotykan odwag . Zainspirowanych zdrowieniem z erotomanii,
jest przwdziwym bohaterem anga uj cym si w ujawnianie tajemnic seksualnego wykorzystywania dzieci.
Ojciec Domink jest specjalist w dziedzinie prawa kanonicznego w Ko ciele Rzymskokatolickim, i jego rzcznikiem w
sprawach prawnych. Obecnie coraz wi cej czasu po wi ca na inny problem. W zwi zku z popeønianymi przez duchowie stwo
nadu yciami seksualnymi, Ko cióø Katolicki w Ameryce stoi w obliczu ogromnego kryzysu. Oprócz romansów ksi y,
nadu y popeønianych w poradnictwie rodzinnym, homoseksualizmu i homofobii, wyst puj dramatyczne problemy z
pedofili . Pewnemu ksi dzu wytoczono 163 sprawy o molestowanie seksualne dzieci; zwi zane z jego przest pstwami koszty
s dowe grubo przekroczyøy 20 milionów dolarów. W tej samej diecezji za seksualne napastowanie dzieci stawiano w stan
oskar enia lub wszczynano ledzwa przeciwko a 32 ksi om. W wi kszo ci ameryka skich archidiecezji na bie co toczy si
od sze ciu do dziewi ciu takich spraw. Ojciec Dominik obawia si , e w poøowie lat dziewi dziesi tych roczne wydatki, jakie
poniesie Ko cióø z tego powodu, przekrocz miliard dolarów.
Pracuj c z biskupami i prowincjaøami, ojciec Dominik przekonaø si , e wi kszo z nich skupia si przede wszystkim na
obci eniach finansowych. Stara si wi c otworzy im oczy na groz i tøo tej sytuacji. Rozdarte nadu yciami ksi y
kongregacje potrzebuj uzdrowienia, które przywróciøoby zgodno z duchem ewangelii. Uwa a, e Ko cioøowi brakuje
informacji na temat zdrowej seksualno ci i jej poszanowania. Celibat znacznie zaw a grup , z której rekrutuj si przyszli
ksi a, odpychaj c wiele talentów duszpasterskich, a przyci gaj c do stanu duchownego chorych i poranionych seksualnie
ludzi. Dzi ki terapii i zrozumieniu mechanizmów erotomanii ro nie jednak grono duchownych zdrowiej cych z tego naøogu.
Duchowni ci mog sta si ródøem siø uzdrawiaj cych i no nikiem witalno ci Ko cioøa - oczywi cie je li jego przywódcy
zaakceptuj ich i obdarz zaufaniem. Ojciec Donimik najbardziej jednak obawia si reakcji ko cielnych wøadz dyktowanych
nie warto ciami i wiedz , lecz wzgl dami materialnymi oraz pragnieniem zachowania wszystkiego w tajemnicy.
Zarówno John, jak ojciec Dominik, jako jedni z nielicznych do tej pory staraj si przerwa zaprzeczanie i milczenie
wokóø tematu nadu y seksualnych na dzieciach. Sprawa ta ci gle wci jest tuszowana. W jednym z ostatnich wywiadów
reporterka z pa stwowej gazety zakwestionowaøa moje dane sugeruj c, e ujawniane nadu ycia na dzieciach do sztucznie
rozd ta i wyolbrzymiona sprawa. W pó niejszym numerze gazety „przepraszaøa” za ostro tonu, dodaj c na zako czenie:
„Wybaczcie. Ja stale zapominam, e bierzecie to na serio”.
Kulturowe zaprzeczanie przejawia si w wielu formach. „Sassy” to ugøadzony magazyn adresowany gøównie do uczennic
pierwszych klas szkoøy redniej. W wydaniu z sierpnia 1988 roku pismo to zamieszcza artykuø pt. „Napalona na nauczyciela”,
w którym omawiany jest problem romansów uczennic z ich nauczycielami. Artykuø uznaje takie zwi zki najwy ej za „wybryk”,
a nie wykorzystanie. Ko czy si nawet sekcj : „Ty i Twój nauczyciel idziecie do lubu”. Autorka podsyca nadziej , e takie
romanse mog zako czy si powodzeniem:
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To mo e si rzeczywi cie wydarzy . Spytajcie Susan, która wyszøa za jej seksownego nauczyciela od
francuskiego. On miaø tylko 28 lat, ona - a prawie szesna cie. Kochaøa si w nim przez caøy rok czuj c, e on to
odwzajemnia. „Nie kryø si z tym, e na niego dziaøam - wspomina - caøowaø mnie po r kach i podziwiaø jak le na
mnie sukienki”. Te subtelne awanse stopiøy serce Susan tak, e z ko cem pierwszej klasy namówiøa przyjacióøk , by
zadzwoniøa do niego. Zostaøy przez niego zaproszone do domu. Poszøy razem. Od tej chwili sprawy jakby nabraøy
przyspieszenia. „W drugiej klasie widywaøam si z nim trzy, cztery razy w tygodniu - oczywi cie potajemnie.
Wiedziaøa o tym tylko moja przyjacióøka”.
Z ko cem drugiej klasy Susan ostatecznie powiedziaøa rodzicom o nauczycielu. Skøamaøa troch , mówi c, e ma
24 lata (miaø wtedy ju 29) i dostaøa pozwolenie na spotkania z nim. W ko cu wymusiøa na nich zgod na
przeprowadzk do niego i po pewnym czasie wzi li lub. „Ale nawet wtedy musieli my si ukrywa , bo gdyby kto
si dowiedziaø, e byøam jego uczennic , ludzie mogliby o nim pomy le : <A to rozpustnik!>” - wspomina Susan.
Ale czym e jest kilka niewinnych køamstw wobec prawdziwej miøo ci, prawda? (Tak przynajmniej uwa a Susan.)
Pewnie! S sytuacje, kiedy i los, i prawdziwa miøo , i wszystko co wokóø wprowadza ciebie i twojego nauczyciela
w stan wiecznego szcz cia. Chocia ja my l , znaj c do wiadczenia kole anek, które próbowaøy realizowa swoje
marzenia o miøo ci z nauczycielem, e jest to przedsi wzi cei ryzykowne i zwykle nie warte zachodu.
Ale nie zniech cajcie si : przecie zawsze mo ecie bezpiecznie fantazjowa na ten temat. To miøe, przyjemne i
øatwo daje si robi w domu czy w wolnych chwilach, a przy tym prawie nie odciska si na uczuciach. (Sama to
robi z moim panem od literatury. Bo e, on jest tak zdumiewaj co inteligentny, a przy tym przystojny i kompletny
dzieciuch! I jestem niemal pewna, e na dniach mi si o wiadczy.)
Mimo, e autorka wyra a zastrze enia, w pewnych sytuacjach daje bezpo rednie przyzwolenie. Co wi cej, lansuje wiar ,
e fantazjowanie jest nieszkodliwe, cho w rzeczywisto ci zach ca do przekraczania granic. W sumie artykuø ten popiera
zwi zki, które podpadaj pod paragraf.
George Michael napisaø, nagraø i piewa piosenk po tytuøem Father Figure. Dobrze zaaran owana, rytmiczna, øatwa do
ta czenia - przez wiele tygodni zajmowaøa czoøowe miejsca na listach przebojów. Radio, kasety, wideoklipy wsz dzie
odtwarzaj zniewalaj cy refren. Prawdopodobnie bardzo niewielu ludzi zastanawia si nad tekstem, który jest otwarcie
seksualny i mówi o kazirodztwie.
Mo na si upiera , e piosenka jest metafor , e mówi o postaci ojca, a nie o samym ojcu, jednak odniesienia do tego, e
jego miøo do córki mo e by mylona z przest pstwem i zwroty o „trzymaniu jej drobniutkich døoni”, brzmi przera aj co
znajomo dla terapeutów stykaj cych si z wykorzystanymi dzie mi - z dzie mi, które tak samo jak w piosence wierz
tatusiowi, e b dzie je kochaø „a do ko ca wiata”. Wedøug søów piosenki dziewczynka nie mo e si obej bez miøo ci i
przewodnictwa kogo doskonalszego, m drzejszego i bardziej do wiadczonego: m czyzny - tatusia, który jest zarazem
„kaznodziej ” i „nauczycielem”. Fakt, e wizerunek ojca zostaje tu rozszerzony na profesje pedagoga i duchownego wzmaga
jeszcze tragiczno-ironiczn wymow tekstu.
W przypadku niektórych dzisiejszych piosenek nie ma adnych w tpliwo ci. Grupa rockowa Oingo Boingo piewa tekst
p.t. Maøe dziewczynki mówi cy o uprawianiu seksu z nieletnimi, „które s na to za maøe” i które „maj przez to køopoty”.
Powracaj cy, uporczywy refren: „ale mnie to nie obchodzi” jawnie sugeruje dopuszczanie si seksualnych nadu y na
dzieciach.
Reklamy tak e przyczyniaj si do zacierania i øamania granic. Ilekro na konferencjach naukowych po wi conych
nadu yciom seksualnym na dzieciach wy wietlam powszechnie publikowan reklam gumy do ucia, specjalistom niezmiennie
krew si burzy, kiedy na ekranie pokazuje si , wkomponowana w seri romantycznych, gø bokich pocaøunków mi dzy parami
dorosøych scena, w której ojciec caøuje trzyletni córeczk . Ujmowane z osobna scen te nie s niczym zøym, ale zestawienie ich
razem tworzy przera aj co sugestywny zgrzyt.
Jednak e w ostatnich czasach, dzi ki odwadze niektórych artystów, pojawia si te w mediach nowy, zdrowy rodzaj
wiadomo ci i patrzenia na seksualne nadu ycia. Film The Legend of Billie Jean to portret nastolatki, odpieraj cej seksualne
zaloty dorosøych, którzy w odwecie pos dzaj j o kradzie . Fabuøa opowiada, jak bohaterka z rówie nikami stawiaj czoøo
swojej tragicznej rzeczywisto ci i potwierdzj j sobie nawzajem. Utwór grupy Aerosmith Janie’s Got a Gun oraz Amelia
zespoøu Mission dramatycznie obrazuj spustoszenia, jakie powoduje seksualne wykorzystanie. Grupa 10.000 Maniacs w
piosence What’s the Matter Here pokazuje bezsilno dorosøych, którzy staraj si pomóc, lecz udaremia im to rodzina
wykorzystuj ca dziecko. Suzanne Vega, piewaj c utwór Luka, pokazuje, jak trudno jest zrzuci z siebie tajemnic
seksualnego wykorzystania.
Na problem narkotyków nasza kultura reaguje coraz nowymi kampaniami u wiadamiaj cymi, które ucz mówi : nie. W
wietle tego, co wiemy na temat erotomanii i nadu y seksualnych, jako specjali ci od uzale nie chcemy, by robiono du o
wi cej. Musimy wspiera artystów, którzy maj odwag odkøamywa ten problem i nios wykorzystywanym dzieciom
pozytywne przesøanie. Musimy tworzy i wspiera programy profilaktyczne i systemy ochronne, aby dzieci byøy w stanie
zacz mówi . Musimy przerwa milczenie i zaprzeczanie. Kluczowym krokiem ku temu jest opracowanie takiego modelu
leczenia uzale nie , który obejmie seksualne, emocjonalne i fizyczne wykorzystywanie dzieci i uzna te nadu ycia za czynnik
sprawczy.

ADDYTYWNY MODEL UZALE NIENIA
Ludzie cz sto pytaj nas o konkretn przyczyn naøogu. Oczywi cie powody nigdy nie wyst puj pojedynczo.
Uzale nienie, jak ka d inn chorob , mo na zrozumie dopiero jako powi zanie wiele zøo onych systemów. Na pocz tku
1

1
ksi ki podali my pewn liczb kluczowych czynników sprawczych. W bie cym rozdziale pokazali my, jak seksualne
wykorzystywanie dzieci i inne nadu ycia na nich generuj zespóø stresu potraumatycznego, który predysponuje je do
uzale nie wskutek wadliwego przystosowania do stresu. W rozdziale trzecim nakre lili my sposób, w jaki dorastanie w
dysfunkcyjnej rodzinie prowadzi do zakorzenienia dziecka w rdzennym wstydzie i jak uksztaøtowana w ten sposób osobowo
sabotuje i niszczy sam siebie, obracaj c si w cyklach wstydu.
Schemat 4-2
Czynniki sprawcze w procesie uzale niania si
_____________________________________________________________________________
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Uznali my te uzale niaj cy wpøyw naszej kultury oraz grup rówie niczych przy wci ganiu erotomani i jak to w efekcie
prowadzi do izolacji erotomana. Wcze niej zatrzymali my si nad warunkowan genetycznie podatno ci neurochemiczn
jako podstaw kompulsywnych zachowa . Osoby, które badali my, byøy nara one na neurochemiczn zmian , która
prowadziøa do neurochemicznej nierównowagi, utrwalanej nast pnie i pogø bianej przez naøóg. Schemat 4-2 zestawia czynniki
sprawcze, które nap dzaj proces uzale niania si . Integruj c je, mo emy unaoczni sobie wzorzec narastania choroby. Proces
ten posiada trzy fazy: podatno ci, inicjacji i uzale nienia.

Faza podatno ci
Schemat 4-3: Faza podatno ci
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NA
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Istniej dzieci szczególnie wra liwe na proces uzale niania si . Wychowuj si w naszej kulturze, która ma charakter
uzale niaj cy. Ich rodzice sami prawdopodobnie cierpi na jeden czy kilka naøogów, niekoniecznie chemicznych. Dzieci te
wychowuj si w rodzinach, które s dysfunkcyjne oraz - przynajmniej w przypadku przyszøych erotomanów - surowe i nie
okazuj ciepøa i uczu . Niemal bez wyj tku s one wykorzystywane, cz sto na wi cej ni jeden sposób. Te wøa nie dzieci s
podatne.
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W takiej sytuacji szukaj sposobów, by poczu si lepiej. Nie s wcale zøe, a tylko cierpi , szukaj c ulgi i ukojenia. B d
wi c u ywa haju - jedzenia, seksu, telewizji, fantazjowania - czegokolwiek, co si sprawdza. Dla wi kszo ci potencjalnych
erotomanów masturbacja staje si ich pierwszym ródøem emocjonalnego ukojenia i mechanizmem radzenia sobie z bólem.
Mog w tym celu søu y im tak e inne zachowania seksualne, z jakimi zetkn li si w swojej rodzinie. Schemat 4-3 w sposób
graficzny przedstawia powi zania na tym polu mi dzy dzie mi i ich rodowiskiem rodzinnym. Nikt nie wie dokøadnie, jak
wiele jest takich dzieci. Wiemy jednak na pewno, e s .

Faza inicjacji
W okresie, kiedy podatne dzieci zaczynaj dojrzewa , a ci gle nie dostaj potrzebnego wsparcia i opieki, zaczynaj bez
umiaru lub kompulsywnie u ywa sposobów zmieniaj cych nastrój. Zwykle znaj ju wtedy kilka rodzajów ucieczek przed
bólem i stosuj je zamiennie. Nadmierne u ywanie przez nie ró nych rodzajów „haju” wypøywa ze stresów, których nie
potrafi znie . Czynniki stresuj ce staj si w ten sposób katalizatorem w ich procesie uzale niania si . To, co z pocz tku
byøo u ywane w ramach poprawy samopoczucia, staje si teraz decyduj cym warunkiem przetrwania. Nie jest to zaskoczeniem
zwa ywszy, e u tak uksztaøtowanych osób bie ce napi cia nakøadaj si i wyzwalaj stres potraumatyczny. W dodatku, ich
osobowo zakorzeniøa si we wstydzie, co wyklucza normalny rozwój i reakcje. Dla nadmiernego u ywania szukaj oni
wsparcia grup rówie niczych. Nie u wiadamiaj sobie, e prowadzi ono do neurochemicznej zmiany, która sprawia, e bez
„haju” nie potrafi ju czu si normalnie.
Faza inicjacji mo e by natychmiastowa i dokona si ju na pocz tku okresu dojrzewania. Cz ciej jednak nast puje ona
stopniowo, poprzez powtarzaj ce si serie kompulsywnych zachowa , wyzwalane katalitycznym stresem - trudnymi sytuacjami
lub zmianami w yciu. Bez gø bokiej interwencji psychologicznej, takiej jak terapia, wzorzec ten pogø bia si i przechodzi w
dorosøo . Osoba uzale niona postrzega zwykle okres inicjacji naøogu, jako wynik przypadków i zbiegów okoliczno ci. W
retrospekcji bardziej przypomina on rakiet samonaprowadzaj c , która lokalizuje cel reaguj c na podczerwie lub ciepøo. Jest
to od pocz tku logiczny i konsekwentny øa cuch. Graficzny schemat 4-4 przedstawia øacznie obie fazy - podatno ci i inicjacji w procesie narastania uzale nienia.

Schemat 4-4: Podatno
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PODATNO

INICJACJA

Faza uzale nienia
W pewnym okresie nadmierne u ywanie haju nabiera kompulsywnego charakteru. Dziaøa on tak zniewalaj co, e
erotoman traci kontrol . Zwykle oznacza to powa ne konsekwencje. Mimo tego, potrzeba haju jest tak zniewalaj ca, e
zaczyna on ignorowa rzeczywisto ; odrywa si od niej lub traci z ni kontakt. Bez haju nie potrafi dziaøa normalnie. Nie
potrafi te radzi sobie z czynnikami stresogennymi inaczej ni poprzez wadliwe, tj. naøogowe przystosowanie. Nieudane
wysiøki, które zamiast przerwa jego autodestrukcyjne cykle, tylko je pogø biaj i czyni pora ki coraz bole niejszymi, nios
inherentny wstyd. Mózg osi ga nowy rodzaj chemicznej nierównowagi, któr mo e ukoi tylko kolejne kompulsywne
zachowanie, co w ko cu prowadzi erotomana do izolacii i alienacji.
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Na tym etapie ludzie uzale nieni nie mog ju cofn uszkodze , jakie w sobie spowodowali, nawet mimo pomocy
terapeutycznej - to znaczy nie mog odzyska kontroli nad swoimi naøogowymi zachowaniami. W ró nych sferach nast piøy u
nich wyra ne przesuni cia, które czyni ich na zawsze bezsilnymi i podatnymi na ich naøóg. Poniewa uzale nienie czerpie
swoj siø z tak wielu ródeø - dawnych do wiadcze wykorzystania, rdzennego wstydu, neurochemii i kultury, a w przypadku
erotomanii tak e z seksualnego materiaøu pami ciowego zgromadzonego w toku choroby - kompulsywne zachowania na
zawsze pozostaj awaryjnym wyj ciem. Oznacza to zakøócenia w funkcjach organizmu: chorob chroniczn , jak cukrzyca;
mo e ona zawsze rozgorze na nowo wskutek wzmo onego stresu lub przem czenia. A kiedy powraca, z miejsca staje si
zasad organizuj c caøe ycie chorego. Schemat 4-5 przedstawia graficznie sposób, w jaki faza uzale nienia rozwija zi z
podatno ci i inicjacji.
Krótko mówi c, uzale nienie powstaje w wyniku wspóøgrania wielu ró nych czynników. Nie ma sposobu, by okre li ,
jaki jest udziaø ka dego z nich. Jest wi cej ni prawdopodobne, e proporcje mi dzy nimi s inne u ka dego dziecka. Z
pewno ci jednak mo emy powiedzie , e wøa nie omówione czynniki decyduj o powstawaniu uzale nienia i ka dy z nich
dodaje si do niego.
Przy przechodzeniu z jednej fazy uzale nienia do nast pnej rozstrzygaj ce znaczenie ma sposób, w jaki reaguje rodzina.
W pewnych przypadkach reakcje rodziny s osi rozwoju choroby. Bliscy mog si przeciwstawia , ale najcz ciej staj si
wspóøuczestnikami w naøogu. To zagadnienie, ostatnie z „anatomii uzale nienia”, na wietlimy w nast pnym rozdziale.
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PODATNO
UZALE NIENIE

INICJACJA

Schemat 4-5 Podatnos , inicjacja, uzale nienie - addytywny model erotomanii
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Schemat 10-1
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