
Trzy listy do oprawców 

List 1 

Księże katecheto!!! 
 Nie sądzę, abyś mnie pamiętał, bo nic dla ciebie nie znaczyłem. Ot, przedmiot, na którym mogłeś wyżyć swoje dewiacyjne 
chuci. Nie chodzi o upływ czasu od jesieni 1960 roku. Nie pamiętasz mnie pewnie dlatego, że takich jak ja, małych Ofiar, które 
molestowałeś i gwałciłeś, miałeś na pewno wiele. Bardzo wiele. Policzmy, zakładając, że wciąż żyjesz (oby nie). Niezależnie od tego, 
czy wciąż jesteś czynnym księdzem i niezależnie od tego, czy, ile razy i na jakie parafie na świecie cię przenoszono, by kryć twoje 
zbrodnie chroniąc instytucje kościelne przed kompromitacją i odpowiedzialnością (a ciebie przed kryminałem, gdzie odpłaciliby ci 
grypsujący), czy też zwolniono cię z twojej chwalebnej służby Bożej – nie jest prawdopodobne, by twoja dewiacja zwolniła cię z 
przymusu gwałcenia kolejnych małych Ofiar. A minęło od tego czasu ponad pięćdziesiąt lat. Ja miałem wtedy siedem, więc ciebie 
obliczam na dziś (2000 rok) na około siedemdziesiąt.  
 Zakładając, niezwykle optymistyczne, że gwałciłeś tylko jednego chłopca na rok (ach te iluzje!), zostawiłeś za sobą od tej 
pory minimum 50 Ofiar. Plus to, co „zwojowałeś” wcześniej. Nie byłem twoim pierwszym łupem; sądząc po tym, jak sprawnie mi to 
zrobiłeś, musiałeś już mieć wielokrotną praktykę. Na podstawie doświadczonej na sobie, twojej „fachowości” szacuję jednak, że 
gwałciłeś lub próbowałeś gwałcić przynajmniej jednego chłopca na tydzień – a całkiem prawdopodobne, że jednego na dzień, a 
nawet na kilka godzin. Bądź jedną, bo możliwe, że gwałciłeś również dziewczynki. Znając dziś, po latach studiowania tego ukrytego 
obszaru nadużyć, wszelkie charakterystyki działania pedofilów gwałcących, wiem, że ten ostatni szacunek ma naukowe podstawy 
badawcze. Być może miałeś tzw. cykl przerywany, jak CKM gdzie trzeba zmieniać taśmy z amunicją. 
 Zakładając więc średnio, że swój makabryczny pociąg do dzieci wyładowywałeś raz na dzień (wielu pedofilów o tzw. cyklu 
ciągłym gwałci nawet od kilku do kilkunastu małych Ofiar dziennie), możesz mieć na sumieniu ponad dwadzieścia tysięcy dzieci. 
Zakładając, że raz na tydzień – trzy tysiące. Przecież miałeś do nich stały dostęp i ich bezgraniczne, dziecięce zaufanie. A propos: 
czy spowiadałeś się kiedyś z tego? I u jakiego innego pedofila lub ko-pedofila, że cię rozgrzeszał? Bo dziesięć lat temu ode mnie 
pewien ksiądz w konfesjonale żądał, żebym to ja się wyspowiadał z tego, co ty mi, dewiancie, zrobiłeś! Wrrr...brrr... A może 
spowiadałeś się z tego, co te „zepsute” dzieci tobie robiły, biedaku?  
 Choć więc ty mnie pewnie nie pamiętasz, ja pamiętam ciebie i to, co mi zrobiłeś. Przypomnę ci. Musisz o tym usłyszeć ode 
mnie. Uszami świata i Kościoła, jakkolwiek by je sobie zatykał. Ponieważ jestem jednym z wielotysięcznej armii twoich Ofiar – tym, 
który przeżył i zdecydował się mówić – i jednym z milionów podobnych do mnie Ofiar Kościoła na świecie, stanowię jedną z 
pierwszych kropel deszczu, jaki zaczyna padać na naszą ziemię, wypłakiwany przez Niebo nad naszym losem. I jednym z gromów, 
jakie Niebo ciska na swych ziemskich „namiestników”.  Tak, modlę się o tę kosmiczną, oczyszczającą burzę, a tę sprowadzić może 
jedynie ujawniana prawda.  
 Twojego przestępstwa ani mojej krzywdy nie zmniejsza to, że wcześniej byłem wykorzystywany seksualnie w rodzinie, 
przez moją matkę, którą w dzieciństwie, przed II wojną, molestował też ksiądz, o czym raz kiedyś wspomniała babcia. (Matka nigdy 
potem nie przekroczyła dobrowolnie progu kościoła). Innych jej napastników seksualnych z dzieciństwa mogę się tylko domyślać. 
Przez to, że wcześniej byłem maltretowany przez domowników, stałem się dla ciebie łatwym łupem, bo tak jak inni tobie podobni 
oprawcy nie tknąłbyś dziecka mającego oparcie i ochronę w domu i rodzicach. Tymczasem, o gorzka ironio, jako chłopiec z tzw. 
dysfunkcyjnej rodziny, powinienem móc liczyć na szczególną troskę i ochronę duszpasterzy.  
 Twoja pedofilska i zdaje się szatańska przewrotność, księże katecheto, splotła się z przewrotnością kontekstu, w jakim 
umieściłeś swój gwałt na mnie. Nie jesteś pedofilem „pospolitym”. Byłeś namiestnikiem Boga na ziemi; twoje nadużycia na mnie i 
innych dzieciach, mnożą się przez ich wymiar duchowy, tworząc OSTATECZNĄ ZDRADĘ. Uważam je za jeszcze bardziej przewrotne 
od seksualnych nadużyć na dzieciach, dokonywanych przez tajne seksty satanistyczne, gdyż tam przynajmniej wiadomo, że Ofiary 
są gwałcone i torturowana w imię Diabła, a nie Boga.  
 Opiszę najpierw tło i kontekst, a potem to, co mi zrobiłeś. Mimo, że miałem chory, dysfunkcyjny dom, babci udało się 
przekazać mi ideę dobrego Boga, który jest sprawiedliwy i wszystko widzi. Nauczyła mnie też pacierza. Kiedy byłem krzywdzony i 
bity, wierzyłem i pocieszałem się istnieniem tej Najwyższej Instancji, której ufałem z dziecięcą dobrocią i prostotą, że weźmie mnie 
kiedyś w obronę, pomści lub wynagrodzi ból. Mając Komu powierzyć w myślach moją tłumioną złość, żal lęk i przerażenie, miałem 
źródło nadziei i pocieszenia, pozwalające mi przetrwać najgorsze chwile. Jednak ta sama babcia wymogła posłanie mnie na naukę 
religii, czemu matka była niechętna, a zdanie ojca nigdy się nie liczyło. 
 Lekcje odbywały się w kaplicy kościoła, na którego wieży w tym miej więcej czasie ukazywała się podobno Matka Boska, co 
wieczorami przyciągało tłumy, na które patrzyłem z balkonu. Na jednej z początkowych lekcji pierwszej klasy przerabialiśmy tekst o 
tym, jak „Bóg” zażądał od Abrahama, by zabił swojego syna Izaaka w ofierze, w dowód lojalności i bojaźni przez „Najwyższym”. Do 
domu mieliśmy zadane narysować ołtarz, na którym to dziecko, Izaak, miał być zabity i spalony przez ojca na rozkaz „Boga”. Jakież 
wdzięczne zadanie... Choć bardzo lubiłem rysować, jakoś zapomniałem odrobić tej lekcji, zapomniałem, że była zadana i myślę, że 
była to bardzo zdrowa czynność omyłkowa. Nie żąda się od Ofiar, które przeżyły obozy hitlerowskie, rysowania komór gazowych.  
 Kazałeś mi, księże katecheto, zostać po lekcji i zrobić pominięty rysunek. Miałem tylko dwie kredki, żółtą i brązową, więc 
trudno mi było narysować niebo, jednak zrobiłem wszystko jak mogłem najlepiej, choć nie byłem zadowolony z efektu. Poganiałeś 
mnie: „Już?, Skończyłeś?”... Przytaknąłem. „To chodź tu i pokaż”. Gdy się zbliżyłem, stałeś przede mną na stopniu, miałeś już 
rozpięty guzik od sutanny i wysunięty przez otwór czerwony, sztywny członek. Myślę, że gdy rysowałem to miejsce kaźni Izaaka w 
imię Najwyższego, ty już masturbowałeś się fantazjując seksualnie na mój temat, by być gotowym do sprawnego wykończenia 
akcji. Szybkim ruchem chwyciłeś mnie z tyłu za głowę, usiłując mi wsadzić swój członek do ust. Zaciskałem szczęki i szamotałem 
się, ale ty napierałeś i trzymałeś mocno. Mdli mnie i rozsadza z gniewu na wspomnienie tego obleśnego dotyku twojego ciepłego, 
twardego fiuta na mojej twarzy, wargach, policzkach. Niechybnie dopiąłbyś swego, ale zląkłeś się, że do sali wpadną dzieci – ich 
krzyki zaczęły dobiegać z dziedzińca. Puściłeś mnie wtedy ze słowami: „No idź już, szybko, nie nadajesz się.” 
 Byłeś bardzo pewny siebie, aż do bezczelności. Wiedziałeś, że nikt w domu nie uwierzyłby mi, nawet gdybym odważył się 
mówić, ale tego, w jaki sposób matka mnie uciszyła, nawet ty byś się nie spodziewał. Na wszelki wypadek jednak, sam 
postanowiłeś zadbać o moje milczenie. Na następnej lekcji religii wezwany przez ciebie na środek stałe, przed tobą i klasą z rękami 
wyciągniętymi przed siebie, a ty biłeś mnie linijką w otwarte dłonie, mówiąc: „Należy ci się kara za to, co mi zrobiłeś. Już ty wiesz 
co. Jeśli dalej będziesz tak robił, to pójdziesz do piekła.” Myślałem, że to ja jeden jestem tak strasznie zły, zepsuty i potępiony. A ile 
jeszcze dzieci w tej klasie tak myślało?  



 W ten sposób wrzuciłeś mnie do piekła, na samo dno. Nie Bóg mnie tam wysłał, ale ty, księże katecheto. Skazałeś mnie na 
dziesiątki lat wewnętrznych tortur - samopotępienia, wstydu, lęków, depresji, nałogów, samookaleczeń, zaburzeń stresowych, 
zaburzeń dysocjacyjnych, myśli samobójczych, destrukcyjnych relacji i związków, sabotowania swoich sukcesów, izolacji oraz 
przymusu doznawania ponownych krzywd. Skazałeś mnie też na niewiarę pokazując, że Bóg jest Najwyższym Oprawcą, Diabelską 
władzą, od które nigdzie nie ma odwołania. Po twojej lekcji wiedziałem, że trzeba się trzymać od Niego z daleka. 
 Ale ty nie poprzestałeś na tym. Musiałem przecież dalej chodzić do ciebie na religię. I dopadłeś mnie przy jakiejś okazji, a 
po twojej wcześniejszej nauce, że jestem „potępiony” i „to mi się należy” już nie stawiałem ci oporu. Twój gwałt na mnie wrócił do 
mnie w retrospekcjach.  Dusiłem się, gdy ejakulowałeś mi w gardle... Głęboko... Nie wiem czy zgwałciłeś mnie jeden raz czy więcej, 
to już nie miało znaczenia, jak zatapianie zatopionej łodzi, bowiem moja osobowość rozpadła się na części tak, iż nie 
zapamiętywałem stresujących zdarzeń w świadomości. A stres jaki mi zafundowałeś, był chroniczny. Odłączałem się od siebie tak 
często i głęboko, że następnych kilku lat chodzenia do szkoły nie pamiętam. Tylko urywki z wakacji. Wiem z opowiadań rodzinnych, 
że w szkole nigdy nie umiałem się skupić – gdy nauczycielka mnie wzywała do odpowiedzi, odłączałem się kompletnie: nie było 
mnie, znikałem. Nie to, że nie rozumiałem pytania; nie to, że nie słyszałem słów. Mnie wtedy tam NIE BYŁO. Ulatywałem gdzieś 
poza, w przestrzeń, nie wiem gdzie. Wiem, że matka dawała wychowawczyni i dyrektorce łapówki, aby nie przenieśli mnie do szkoły 
specjalnej, choć uchodziłem za bardzo uzdolnione dziecko, tylko bez kontaktu.  
 Bezwiednie ściągałem na siebie wypadki; ciągle się o coś kaleczyłem, rozbijałem, z czegoś spadłem. Po tym jak w szóstej 
klasie na gimnastyce wykonałem skok przez skrzynię, rozbijając siebie i przyrząd na kawałki, nauczyciel zabronił mi ćwiczyć (przez 
pierwsze pięć klas matka pisała mi zwolnienia z WF-u). Chyba dobrze zrobił, choć to, jak zresztą wszystko inne, potęgowało jeszcze 
mój wstyd. Podlegałem stałemu dręczeniu w klasie, przecież ofiara się nie poskarży... I sama sobie jest winna... Nie umiałem grać w 
piłkę, więc stawiano mnie na bramce. Z czasem zaczęto mnie nawet cenić na tej pozycji. Ale moje karkołomne interwencje były 
częstym powodem do śmiechu lub budziły grozę – przechodziłem sam siebie, z samobójczą determinacją ryzykując zdrowie, byle 
nie dać wbić sobie gola (nie włożysz mi więcej). Niestety, wbijali... 
 Następnie z „pomocą” przyszły mi uzależnienia. Seks, narkotyki (przystałem do pierwszych w Polsce grup hipisów), 
nikotyna, a później też alkohol, napady obżarstwa, ryzykowne zachowania – wszystko to pozwalało mi odraczać konfrontację ze 
stłumionymi wspomnieniami i bólem wykorzystania, na co nie byłem jeszcze gotów. Wiadomo jaką cenę płaciłem. Moją religią stała 
się tzw. wolna miłość i odmienne stany świadomości. Byłem gorliwym „wyznawcą”. Szukałem też wszędzie ryzyka: góry, woda, 
niebezpieczna jazda samochodem, niebezpieczni ludzie. W żadnym środowisku nie mogłem dłużej zagrzać miejsca; gdy ludzie 
zaczynali mnie lubić i cenić – zwiewałem. Bo przecież gdyby poznali, jaki jestem naprawdę... Bo jak dłużej gdzieś zagrzeję miejsca, 
ktoś mnie w końcu podejdzie, dopadnie... W pracy zależałem tylko od siebie i tylko tak mogłem zarabiać na życie; nie umiałbym 
funkcjonować w zależnościach od kogokolwiek.  
 Moje kolejne stałe związki były pasmem lęku, izolacji i niespełnienia; rozwalone małżeństwo, fatalny konkubinat... Udręka, 
dezorganizacja i destrukcyjność narastały, niszcząc mnie i najbliższych. Po trzydziestym roku życia, naciskany konsekwencjami 
mojego „radzenia sobie” z wykorzystaniem, zacząłem szukać pomocy. Przyznanie się do bezsilności wobec uzależnienia 
chemicznego było dla mnie łatwiejsze, niż wytrwanie w jakiejkolwiek grupie i terapii, gdyż odsłonięcie się wyzwalało we mnie 
nieświadomy przymus ucieczki. Jednak zacząłem doświadczać, że leczy mnie to odsłanianie siebie, trochę po trochu, z własnych 
słabości, doświadczeń i traumy.  
 Potem przyszedł czas na konfrontację z kazirodztwem i innymi nadużyciami. Na objęcie i przytulenie mojego bólu, a 
wyplucie gniewu. Po ponad dwudziestu latach wytężonej – czasem przerywanej i podejmowanej na nowo – pracy składania się w 
całość, widzę postępy. Najpierw, łapiąc i utrzymując najbardziej konieczną abstynencję, obudziłem się powalony na moim „łożu 
traumatycznych boleści.” Z czasem dźwignąłem się z pozycji leżącej i mogłem potem przesiąść się na „wózek inwalidzki”: zacząć 
jakoś poruszać się po świecie. Zobaczyłem jak bardzo jestem w tyle za innymi, choć mój potencjał większość z nich wyprzedzał. 
Zacząłem rozumieć źródła moich trudności. W końcu mogłem wstać z „wózka” i zacząłem chodzić „o kulach”. W tym stanie 
odbudowywałem moje zniszczone małżeństwo. Dziś chodzę się na własnych nogach i staram się realizować moje cele i marzenia. 
Nieraz jeszcze czuję jednak ów dawny hamulec zaciągnięty przez traumę wykorzystania. 
 Nie ma dla mnie sprawiedliwej, wystarczającej rekompensaty. Są jednak nagrody, które zdobyłem: przytomność umysłu, 
mądrość dotycząca mechanizmów wiktymizacji i dróg zdrowienia, odpowiedzialność i miłość w rodzinie, leczące więzi duchowe z 
innymi wracającymi do zdrowia ofiarami, wrażliwość oraz szczęście z odzyskanego, ocalonego życia. Zdobywam nowe 
wykształcenie. Mój charakter i osobowość ciągle się odgina. To nieprawdopodobna radość i satysfakcja, że trauma wykorzystania 
seksualnego nie triumfuje już nade mną, a ja mam poczucie mocy i godności osobistej. Zwracam nie mój wstyd, poczucie winy, lęk i 
złość jego nadawcom – tym, którzy mnie wykorzystywali i skazali na dziesiątki lat piekła – także tobie, księże katecheto: wybijasz 
się w galerii moich oprawców.  
 To cud, że przeżyłem z takim dziedzictwem. Pewnych rzeczy już nie odzyskam, inne dostaję drogą łaski. Byłby więc prawie 
happy-end, gdyby nie świadomość całych rzesz innych dzieci, którym nie udało się ocaleć z wykorzystania seksualnego w 
dzieciństwie, a to z powodu samobójstw, wypadków, chronicznej depresji, zadręczenia przez oprawców, potraumatycznych chorób, 
trwałego obłędu, deterioracji, śmierci od uzależnień, bezdomności i morderstw. Skoro miałem to szczęście i łaskę, że ocalałem, jako 
jeden z małego odsetka niewinnych Ofiar, nie mogę milczeć. Jestem to winien sobie samemu oraz tym, co nie przetrwali i stawiam 
ocalenie przeciw seksualnym oprawcom, w tym tobie, księże katecheto i „Bogu”, w imię którego szerzyłeś swoje pedofilskie nauki. 
Chcę żebyś miał świadomość tego, co spowodowałeś – i żebyś żył z tą prawdą, gdyż Prawda nas wyzwala.  
 Nie opuszcza mnie myśl, ile jeszcze Ofiar, takich jak ja, masz na koncie i czy „produkujesz” je dalej. Na twoje wyzdrowienie 
liczyłbym tak, jak na wygraną w toto-lotka. A może siedzisz w więzieniu (oby) lub nie ma cię już wśród żywych? Gdyby zastosować 
amerykański system wyroków sądowych, przyjmując pobłażliwie pięć lat za wykorzystanie dziecka, siedziałbyś odpowiednio od 
piętnastu tysięcy do stu tysięcy lat. Gdyby zaś przyjąć zasadę oko za oko i średnio wiele dziesiątków lat lat duchowego, mentalnego 
i emocjonalnego koszmaru, jaki zafundowałeś każdej ze swoich Ofiar, spędziłbyś w tym w piekle wieczność. Gdyby policzyć tych, co 
po twoich nadużyciach popełnili później samobójstwo, ciekawe ile razy ty musiałbyś je popełnić...?  
 Dynamika działania tej instytucji przypomina mi dynamikę każdej kazirodczej rodziny, gdzie przestępca jest chroniony, 
prawda – zamiatana pod dywan, a wykorzystywane dzieci – najmniej ważne. A co do miłosierdzia, myślę że tylko Bóg ogarnia 
morze krzywd, jakie wyrządziłeś ty i tobie podobni, tak jest ono nieogarnione. Jednak zmienić cokolwiek na tym świecie może nie 
On, ale tylko my, ludzie. Na początek przez ujawnianie tej prawdy, przez nie uciekanie przed nią, jak to wciąż robi Kościół. Przez 
wzięcie odpowiedzialności, anulowanie czwartego przykazania a najlepiej odwrócenie go na „czcij dziecko swoje”, i wypowiadanie 
posłuszeństwa autorytetom zawsze, gdy trzeba. Przez wzięcie własnego bólu w objęcia, by móc obejmować podobny ból innych. 
Przez wyrażenie stłumionego wulkanicznego gniewu, by pomóc wydobyć go innym i odzyskać siłę. 



Nie zajmuję się przebaczaniem, które nakazuje „chrześcijańska” nauka, zajmuję się sobą; wystarczająco trudne jest dla 
mnie dochodzenie do siebie po tym, co mi zrobiłeś i co zrobił mi Kościół, ukrywając jak mafia tysiące takich zboczeńców jak ty, 
księże katecheto i modląc się za nich, a uciszając i marginalizując ich Ofiary. Nie chcę cię nigdy spotkać, a zarazem nie kryję, że 
chciałbym ci wymierzyć zemstę. Ale to niemożliwe, bo musielibyśmy cofnąć się w czasie i zamienić się rolami. Ty nigdy już nie 
będziesz dzieckiem, a ja nie chciałbym żadnemu dziecku czegoś tak nikczemnego wyrządzić. Wystarcza mi więc przebaczenie sobie 
mojej dziecięcej bezradności i podatności na zranienie – tego, że nie mogłem się przed tobą obronić i że przez tyle lat musiałem 
wierzyć w moje ostateczne potępienie i nieprawość. Wystarcza mi przebaczenie sobie moich autodestrukcyjnych metod przetrwania 
i niedoborów spowodowanych tą wczesną traumą. Ciebie zostawiam Diabłu, a jeśli Bóg cię jakimś cudem uratuje, Jego sprawa; On 
jest profesjonalistą w przebaczaniu i ja nie zamierzam z nim konkurować.  
 Zamiast tego zależy mi na prawdzie i naprawie. Marzę, aby Kościół, w końcu to MÓJ Kościół, zdołał odpowiedzieć na wiele 
pytań – mnie, sobie samemu i światu. Oto kilka z nich: 

 Dlaczego wiktymizuje psychicznie dzieci, ucząc je już na wstępie, na przykładzie Izaaka, że mają być ofiarami, gdy tylko 
zechce tego jakiś dorosły, rodzic czy „Bóg” wystawiający go na próbę lojalności? (Ciekaw jestem, w jakim stopniu spadłaby 
umieralność dzieci na raka i inne choroby, gdyby znikła z nauczania ta przeklęta starotestamentowa opowieść.)  

 Dlaczego w ciągu dwóch tysięcy lat nikt w Kościele, głoszącym przecież miłosierdzie i współczucie, żaden z teologów 
prześcigających się w intelektualnej ekwilibrystyce dla uzasadnienia niezłomnej „wiary” Abrahama, która dla mnie jest 
okrutną głupotą, nawet się nie zająknął o krzywdzie Izaaka?! Jakim pasmem udręk i dysfunkcji musiało być dla tego 
chłopca jego dalsze istnienie po takiej traumie zaznanej od ojca, i to w imię Boga? Jak zamierzacie znieść rozdźwięk 
między głoszeniem miłosierdzia, a swoim odwiecznym brakiem serca dla krzywdzonych dzieci? 

 Dlaczego Kościół nie zabezpieczy się przed przenikaniem pedofilów (i pedofilek – znam niewidomego molestowanego 
seksualnie przez wychowujące go zakonnice) w szeregi swoich „sług” Bożych... Przecież takie skłonności wykrywa choćby 
pletyzmograf...a wojsko, które nie chce homoseksualistów w swoich szeregach, też potrafi ich wyeliminować.  

 Dlaczego, w moim kraju, wciąż Hierarchowie wciąż mają pełne wody usta i ukrywają po zapadłych parafiach (sam wiem o 
dwóch takich wypadkach) księży ściganych za pedofilię w USA?  

 A w końcu, jak mam czuć się bezpiecznie w Kościele i posyłać tam moje przyszłe wnuki? Nie, nie czuję się bezpiecznie, 
czuję się zdradzony wtedy i zdradzany do tej pory, nieustannie. Nie, nie narażę moich wnuków na taką potworność. Nie 
jestem Abrahamem, bardzo bliski mi jest Kain.  

Niestety, nie wierzę, by to nastąpiło. Wilki wniknęły i przybrały owcze skóry szat liturgicznych. Ocalenie, jakie głosi Kościół, 
znalazłem poza nim, w samopomocowych grupach Ofiar kazirodztwa i grupach terapeutycznych. Prawda mnie wyzwala. Lecz jakże 
chciałbym mieć inną w moim życiorysie... 

Tulo 



Jurku, 
 Zwracam się do ciebie po imieniu, bo żadnym ojcem dla mnie nie byłeś. Interesowałeś się mną tylko wtedy, gdy 
potrzebowałeś zrobić mi krzywdę. Piszę: „potrzebowałeś”, choć myślę, że też i chciałeś, bo gdybyś nie chciał mnie krzywdzić a tylko 
potrzebował, nie robiłbyś mi tego. Nie wiem, czy musiałeś odreagowywać na mnie swoje frustracje i nie załatwione problemy 
wewnętrzne, czy nie musiałeś. Robiłeś to, i już. Choć od ponad dwudziestu lat wąchasz korzenie bluszcz rosnącego na twoim 
grobie, mam do ciebie, zasolony smutkiem, ocean żalu, złości i nienawiści. Już dawno w moim zdrowieniu przyszła pora, bym wylał 
go z siebie. O wiele za długo noszę ten trujący śmietnik, w jaki wyposażyłeś mnie na życie. Zasługiwałem na coś wręcz odwrotnego.  
 Cofając się pamięcią widzę, że im byłem mniejszy tym gorzej mnie traktowałeś. Jeszcze gdy byłem w łonie matki, kopałeś 
ją w brzuch, wrzeszcząc do niej: „”Ja tu zrobię porządek z tobą i z tym BĘKARTEM!” Choć słusznie podejrzewałeś, że ona zdradza 
cię na prawo i lewo, ja jednak biologicznie jestem z twojego plemnika. To, być może, jedyna twoja zasługa, cały wkład. Jak mogłeś 
witać mnie na świecie kopniakami?! Lubiłeś kopać, pamiętam to dobrze, to mocniejsze i wymowniejsze od ciosów rękami. Kiedy 
miałem trzy latka i wszedłem do kuchni, płacząc i prosząc, byś nie awanturował się z matką i nie bił jej, i kiedy matka wrzeszcząc na 
mnie kazała mi natychmiast wyjść, i jak odwróciłem się, by zastosować się do jej rozkazu, dostałem od ciebie takiego kopniaka, że 
wyleciałem przez drzwi i upadałem na podłogę w przedpokoju. Pamiętam moje małe rączki na deskach, tuż przy twarzy. Byłeś ode 
mnie kilka razy większy i cięższy, ziałeś furią i nienawiścią jak smok, a twoja stopa miała dla mnie wielkość kowadła. Nic cię nie 
obchodziło, że leżałem tam – ja, twój syn – na twarzy, bezskutecznie próbując wstać i nie rozumiejąc, dlaczego nagle nie umiem. 
Nie wiem kiedy się podniosłem i czy o własnych siłach. Jak o tym myślę, czuję, że chętnie dałbym ci teraz – na „rozpęd” – takiego 
kopa, że przeleciałbyś niebo na wylot lądując w piekle. I żaden Anioł by cię nie wyłapał. Tak silny jest mój gniew na ciebie za to i 
oburzenie.  
 W odróżnieniu od matki, ty nie biłeś mnie codziennie, nawet nie co tydzień – nie interesowałeś się mną aż tak często. Ale 
gdy ona chciała mnie szczególnie dotkliwie ukarać, zlecała bicie tobie, a ty, mając więcej siły, zamiast mnie przed nią chronić byłeś 
jej esesmańskim kapo. Chyba że sama wyciągała żelazny pogrzebacz... Pamiętam kabel w twoim ręku, kiedy indziej połamałeś na 
mnie drewniane ramiączko. (Obnażony, leżałem na łóżku, bojąc się, że nie przeżyję tego lania, gdy ty smagałeś mnie z całej siły po 
gołej pupie i nogach.) Właściwie to chciałem wtedy umrzeć, by mieć z głowy was i to straszne życie. Twoje sapanie przy biciu 
przypominało sapanie z rozkoszy seksualnej... Przyznaj się, podniecała cię przemoc? Dzisiaj zastanawiam się, do czego służył 
pogrzebacz trzymany w łazience, skoro w mieszkaniu nie było pieca? Bałem się zaglądać pod wannę, gdzie zwykle leżał... Choć coś 
mi mówi w głębi, że to jednak matka używała go na mnie, mam wewnętrzną pewność. Jeśli tak, co ty na to? Kibicowałeś? 
Chowałeś głowę pod kołdrę jak prawdziwy mężczyzna?  
 Oprócz kopniaków i twardych przedmiotów biłeś mnie także pięściami. Na przykład, gdy rysowałem, a później uczyłem się 
pisać, z sadystyczną rozkoszą zakradałeś się za moje plecy i pięścią waliłeś mnie z tyłu, niespodziewanie, w kark, plecy lub szyję, 
rzucając warkliwe: „Nie garb się” lub „Nie pisz nosem.” Nigdy nie udawało mi się upilnować tego momentu, gdy cicho wchodziłeś i 
stawałeś za mną, czekając aż zniżę zanadto głowę nad kartką, mimo że za wszelką cenę starałem się ustrzec przed kolejnym 
ciosem. Triumfowałeś, zostawiając mnie w poczuciu bezsilności i w przekonaniu, że należą mi się twoje razy, bo nie jestem taki, jak 
trzeba lub czegoś nie robię tak jak trzeba. Powtarzałeś, że musisz „wykierować mnie na ludzi”, co znaczyło, że ciągle jestem zbyt 
„miękki” i wrażliwy.  
 Kazałeś mi biegać za sobą schodami na szóste, wysokie piętro i nie wolno mi było potem mieć przyspieszonego oddechu 
ani tętna. Sprawdzałeś i szydziłeś jaki to ze mnie mięczak i słabeusz. Przez to wstydziłem się siebie i starałem się jeszcze bardziej 
zasługiwać. Dzisiaj rozumiem moje późniejsze próby biegania maratonów... do zarżnięcia organizmu. I nie dobieganie do mety. 
Zarazem były to może też symboliczne próby ucieczki od ciebie, na co nie mogłem pozwolić sobie w wieku kilku lat.  
 Nigdy nie spełniałem twoich „oczekiwań.” Kiedyś wysłaliście mnie do sklepu po coś i były to moje pierwsze samodzielne 
zakupy. Na podwórku (nie znałem nikogo z podwórka, bo nie puszczaliście mnie do żadnych dzieci, nie posłaliście mnie do 
przedszkola – pełna izolacja) starsi nieco chłopcy, we czterech, skopali mnie i zabrali pieniądze. Wróciłem z płaczem. Skłamałem, że 
zgubiłem pieniądze; bałem się awantur lub bicia za moją słabość i niezdolność obronienia się przed nimi. Matka jednak coś wyczuła, 
przycisnęła i musiałem powiedzieć prawdę. Wtedy ty dostałeś szału. Ciskałeś się na mnie wrzeszcząc, że jestem ostatnim tchórzem i 
frajerem, bo powinienem dać każdemu z nich „w zęby, tak żeby się nogami ponakrywali” i że będąc takim tchórzem „nie mam czego 
szukać na świecie.” A przecież, powinieneś był pocieszyć mnie, a potem iść ze mną odszukać tych chłopców i stanąć w mojej 
obronie. Wychodzi na to, że to ty się bałeś... czterech ośmiolatków.  
 Ale interesowałeś się mną nie tylko wtedy, gdy potrzebowałeś mnie uderzyć lub pobić. Interesowałeś się mną także, gdy 
potrzebowałeś mnie skrytykować, zgnoić psychicznie i zawstydzić. Otrzymywałem od ciebie nienawiść, odrzucenie, mnóstwo 
złośliwości, krytykę i sadyzm (szukałeś, co mnie najbardziej boli i waliłeś z punkty z tej mapy). Żyłem wśród brutalnych, szyderczych 
lub subtelnych docinków, jak na przykład twój wieńczący „dzieło wychowawcze” żart, gdy zdałem maturę w twoim mieście i 
wracałem do domu matki: „Po całym twoim pobycie tu u mnie, to jedynie pan Wasserman1 pozytywnie wyrazi się o tobie.” 
Przestałeś mnie bić, gdy, w maturalnej klasie, oddałem ci. Dopiero taki „argument” do ciebie trafił. 
 Usilnie starałeś się oddać mnie na pięć lat do wojska (podobno był taki przepis, który to umożliwiał), twierdząc, że tam 
dadzą mi taki wycisk, że w końcu „wykierują mnie na człowieka,” co tobie ponoć się nie udało. Przed maturą wojsko przysyłało mi 
jakieś pisma z zapytaniami o mnie. Jeszcze dziewięć lat później gdy mnie skreślili ze studiów, pisałeś donosy na mnie do WKU.  
 Dużo później, gdy ja się rozwiodłem, a ty martwiłeś się, że po twojej śmierci ADM zabierze twoje służbowe mieszkanie w 
Zakopanem, poprosiłem cię byś zameldował mnie u siebie, dla zabezpieczenia. Zrobiłeś piekielną awanturę, że całe życie cię 
wykorzystywałem i okradałem, ale teraz nie pozwolisz mi pogrążyć się ostatecznie i „wyeksmitować pod most.” Z satysfakcją 
odmawiałeś także, gdy nalegała matka... i mieszkanie przepadło.  
 Nie dziwi mnie to twoje kosmiczne skąpstwo, bo najpierw byłeś skąpy emocjonalnie i duchowo. Dopiero po kilkudziesięciu 
latach życia, gdy sam zostałem ojcem, przekonałem się, że ojcowie mówią dzieciom, że je kochają i wyrażają swoją troskę. Ja 
mogłem to zrobić mimo braku wzorca – mimo, że ty nigdy mi nie dałeś odczuć miłości. Nigdy nie wziąłeś mnie na ręce, za rękę czy 
na kolana. Dawałeś mi za to odczuć, jak bardzo mnie nienawidzisz, jakim „zerem” jestem i ile wstydu ci sobą przynoszę. Poza tym 
emocjonalnie nie było cię wcale. Swoją obecność zaznaczałeś tylko cyklicznymi, cotygodniowymi awanturami. 
 Siedziałeś pod pantoflem u matki, kompletnie niezaradny i od niej uzależniony, i nieraz miałem uczucie, że ja, dziecko, 
jestem samodzielniejszy od ciebie. Wspaniały model roli w życiu mi przekazałeś! A ja go nie doceniłem i przyjąłem odwrotny... 
Pamiętam, że brałeś mnie parę razy na spacer, gdy kazała ci matka, chcąc „odpocząć” ode mnie. Ale żebyś zrobił to z własnej 
inicjatywy i chęci... Widocznie nie byłem tego wart... Myliłeś się. Byłem, jak każde dziecko, perłą, jednak tą rzuconą przed wieprze. 

1  Odkrywca krętka bladego, przyczyny kiły. 



Zasługiwałem na miłość, akceptację, troskę, uwagę i poświęcenie. Nie poznałeś się na mnie – ty, taki wielki i mądry pan mgr inż. 
Przedwojenny.  
 Zawiodłeś mnie na wszystkich frontach. Ale najbardziej zawiodłeś, porzucając mnie na emocjonalny i seksualny żer twojej 
żonie pedofilce, mojej matce. Dobrze wiedziałeś, że jestem przez nią wykorzystywany. Widziałeś to na własne oczy. Stałeś obok, 
gdy przy przewijaniu mnie matka gwałciła mnie oralnie, a gdy z wymuszonego tym podniecenia popuściłem mocz, odwróciła głowę 
do ciebie mówiąc: „Co za świnia, nasikał mi do ust!” Palcem nie kiwnąłeś w mojej obronie. Mało tego, sam też mnie 
wykorzystywałeś, na jej życzenie, gdy chciała lepiej się podniecić widokiem pedofilskiej sceny. Kładłeś mi między pośladki swój 
członek, a ona stała obok, po moje prawej. Miałem mniej więcej rok, leżałem na stole na brzuszku, a ty trzymałeś mnie za nogi. W 
uszach dzwoni mi jej zdanie do ciebie: „Jurek, tylko nie zrób mu krzywdy.” Porażające, jak sprytnie usunęliście pojęcie krzywdy 
robionej dziecku poza obszar waszych działań. 
 Kopulowałeś z matką w orgiastycznych pozycjach, w dzień, na moich oczach, bez żadnego przykrycia (stałem w kojcu). 
Jasne, „on jest za mały, by cokolwiek pamiętał”, powiadała matka. Kopulowałeś z nią w nocy, gdy braliście mnie do swojego łóżka. 
Leżałeś za matką, na boku i „posuwałeś” ją od tyłu, gdy ona przyciskała mnie do swojego brzucha i obmacywała. Fajniej wam było 
z żywą „maskotką,” nie? Dlaczego, od kiedy wyrosłem z kojca, nie miałem własnego łóżeczka (w późniejszym wieku miałem łóżko 
polowe rozkładane w pokoju babci lub przedpokoju). Przecież nie z biedy i braku miejsca. 
 I ten twój domowy ekshibicjonizm. Stale chodziłeś po domu w opadających gaciach, z pośladkami na wierzchu. Trzymały 
się na twoim przyrodzeniu, odsłaniając je częściowo, a czasem w całości, wtedy podciągałeś gacie ręką, ale nie za wysoko, 
podskakując ze śmiechem. Miałeś sprytną wymówkę, że nie nosisz ciasnych gumek, bo ucisk na brzuch jest niezdrowy. Podobno nic 
nie umiałeś w domu zrobić – ot, antytalent do prac manualnych – ale gumkę umiałeś wypruć i dosztukować, by była odpowiednio 
luźna.  
 Wykorzystałeś mnie na wszystkich frontach. Zdradziłeś mnie na wszystkich frontach. Porzuciłeś mnie na wszystkich 
frontach. Zawiodłeś mnie na wszystkich frontach. Mogłeś być dla mnie inny, ale nie chciałeś. Wiem to, bo choć wyposażyłeś mnie 
podobnie, jak ciebie wyposażono w dzieciństwie, ja jednak byłem w stanie pokochać mojego syna i - jakkolwiek byłem dysfunkcyjny 
- interesować się nim, zajmować się nim i troszczyć się o niego, często rezygnując z siebie. Byłem w stanie robić to nawet wtedy, 
gdy tkwiłem jeszcze w nałogach i w obcym związku. Więc wiem, że w każdej sytuacji można się zdobyć na miłość, na okazywanie 
jej, tylko trzeba było chcieć. Chcieć kochać i odważyć się okazywać to. 
 Kiedyś, wieczorem, gdy byłem mały i miałem wysoką gorączkę, wszedłeś do pokoju. Pomyślałeś, że śpię, bo stałeś chwilę, 
sprawdzając, ale jako ofiara kazirodztwa byłem dobry w udawaniu, więc cię zwiodłem. (Często nie mogłem spać, bo to oznaczało 
utratę kontroli: ktoś mógłby mnie podjeść). Tak więc myśląc, że śpię, siadłeś koło mnie na stołku i pogłaskałeś mnie kilka razy po 
główce. Potem cicho wstałeś i wyszedłeś. Fura szczęścia jak na trzydzieści sześć lat. Myślałem, że oszalałeś i straszliwie chciałem 
zawołać, żebyś został i dalej mnie głaskał. Ale przecież „spałem.” 
 Kiedy mój syn skończył trzy latka, ty wciąż nie wiedziałeś, że masz wnuka. Matka „chroniła” cię przed tą wiadomością, abyś 
„nie wpadł w szał”. W końcu, jak przyjechałeś do niej do Warszawy, powiedziałem ci to. Oczywiście wpadłeś w szał, i oczywiście na 
całkiem inny temat. Ot awantura jakich w życiu zrobiłeś tysiące, ale byłem po mniej roztrzęsiony tak samo, jak w dzieciństwie. 
Matka także. Wyżyłeś się i zamknąłeś się w pokoju. W końcu matka, manipulując moim poczuciem winy, kazała mi iść sprawdzić, 
czy nie zmarłeś na serce, bo „tam jest tak cicho.” Wszedłem cichuteńko i co zobaczyłem... Siedziałeś tyłem do drzwi, z twarzą 
ukrytą w dłoniach, łokcie na stole, i łkając powtarzałeś w kółko: „To ja mam wnuka, to ja mam wnuka...” Pierwszy i jedyny raz w 
życiu zobaczyłem, że masz jakieś ludzkie uczucia.  
 Dwa lata później, tuż przed twoją śmiercią, gdy cię odwiedziłem wracając z gór, spytałeś mnie, żegnając: „A powiedz mi 
synu, tę wódkę to ty jeszcze pijesz?” Z dumą mogłem powiedzieć: „Nie ojciec, od ponad roku jestem trzeźwy. Nieprzerwanie. 
Chodzę do AA”. Uścisnąłeś mnie i powiedziałeś: „To dobrze, tak trzymaj, tak trzymaj.” Trzymam się, dlatego, że ja chcę, nie ty. Już 
szesnaście lat. Może ty zresztą zabiegasz o jakieś wsparcie dla mnie z tamtej strony... Doceniam to twoje docenienie mnie na 
kooniec. 
 Mam w sobie jakieś ciepłe uczucia do ciebie, chwilami miłość, chwilami litość. Z niespełnionej tęsknoty za ojcem. Z palącej 
potrzeby mojego mózgu zbudowania połączeń nerwowych transmitujących miłość, bo przecież po twojej przemocy i całej chorobie 
mojego dawnego domu wykształciły mi się połączenia lęku, alertu, nieufności, zdrady itp. Teraz mozolnie się zmieniają pod 
wpływem całkiem innego typu doświadczeń niż tamte pierwotne. Nie zajmuję się przebaczaniem tobie; od tego jest Bóg i jesteś w 
dobrych rękach. Te ciepłe uczucia wobec ciebie, ta niespełniona tęsknota za ojcem i pojednaniem w duchu, o wiele za długo 
blokowały mnie w chwyceniu za klawiaturę. Chociaż „zamordowałem” cię parę razy na terapii, wypłakałem smutek i żal, to do 
rozliczenia się z przeszłością potrzeba mi jeszcze napisania tego listu.  
 Teraz mam nadzieje to następuje. Zajmuję się tym, aby pozbierać się w całość z tego, co zafundowałeś mi ty, matka i w 
dalszej kolejności inni dewianci i napastnicy. Bo gdyby nie twoje, matki i babci (tego zbiornika z trucizną) wychowanie, nie tknęliby 
mnie inni oprawcy; gdyby nie ta „opieka”, nie miałaby do mnie dostępu we Wrocławiu ciotka matki z ostrym zespołem 
Munchausena (siostra babci), przychodząca nocą, zadająca mi fizyczny ból i dusząca mój dwu i pół letni krzyk poduszką; Nie miałby 
dostępu do mnie jej mąż, uznany profesor rolnictwa, który wykorzystywał nad ranem mój odruch ssący do masturbowania się i 
szczytowania, gdy profesorowa, ciotka matki, wycierała mi buzię rano z komentarzem: „umazał się wczoraj kleikiem”.  

Gdybyś był ojcem i troszczył się o mnie, nie miałby dostępu do mnie kochanek matki, któremu sprzedała mnie za 
pieniądze, 2-3 letniego, i który się mną zabawiał seksualnie do woli; trzech wyrostków, którzy latem na wakacjach gwałcili mnie i 
torturowali po zagajnikach gdy miałem cztery i pięć lat, ksiądz uczący mnie religii, który gdy miałem siedem i pół roku zgwałcił mnie 
oralnie, przynajmniej w dwóch „odsłonach”; inny kochanek matki w wieku ośmiu lat, od którego niosłem dla njej kopertę z 
pieniędzmi za moje „usługi;” ani obleśny dziad na wakacjach (analnie, w krzakach za stodołą gdy miałem osiem i pół roku); pedofil 
w szatni na basenie gdy miałem dwanaście (via wzajemna masturbacja); starsza kuzynka molestująca mnie gdy miałem trzynaście / 
czternaście. Ten ciąg trwał i później: napastowali mnie gitowcy gdy miałem dziewiętnaście lat, molestowała terapeutka uzależnień, 
via stosunek przez ubranie, gdy miałem trzydzieści osiem. (Zaprosiła mnie na materace, gdzie miałem odreagować duszącą mnie 
złość do matki, zrobiła masaż, ułożyła mnie na plecach i siadła na mnie okrakiem, „punkt” w „punkt.” Masowała mi ramiona, 
unosząc się i opadając, ale stymulacja dotyczyła genitaliów. A po wejściu z nią do sali, zdziwiłem się czemu przekręca zamek od 
środka). 
 Nauczyłeś mnie, Jurku (nigdy nie mówiłem do ciebie tato), że jestem nikim i sobie nie poradzę. Nauczyłeś mnie, że żyję po 
to, aby inni mogli się na mnie wyżywać. Nauczyłeś mnie, że nie zasługuję na najmniejsze dobro ani odruch współczucia. Zniszczyłeś 
moje poczucie mocy i zdolność do elementarnej obronnej reakcji. Zniszczyłeś zdolność dostrzegania, gdy jestem krzywdzony. 



Systematycznie nasączałeś mnie bólem, lękiem, wstydem, poczuciem winy, nienawiścią, poniżeniem i odrzuceniem. Wszystko w 
dobrych intencjach - aby „wykierować mnie na ludzi.” Według ciebie, daremnie... 
 Otóż mam dla ciebie dobrą nowinę: wykierowałem się jednak na ludzi. Sam. Z pomocą Opatrzności, innych ofiar i lat 
terapii. Bez twojej „pomocy”. Pomimo twojego wkładu. Z tym wszystkim, co mi zrobiłeś i czego zaniechałeś, praktycznie nie 
powinienem był się podnieść. Mogłem zginąć w uzależnieniach i dysfunkcjach, w psychiatryku lub potraumatycznym zmarnieniu. 
Przeżyłem. Nie udało się – ani tobie, ani matce, ani babci, wspomaganym innymi oprawcami – zniszczyć mnie ostatecznie. To jest 
moja zemsta na tobie i na was. Powstałem, ocalałem, odrodziłem się i jestem z tego dumny. Zwracam ci twój wkład. Bez 
oprocentowania.  
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 Klimo, 

 Zwracam się do ciebie tak, jak inne osoby z rodziny, twoim drugim imieniem: Klima(x) – „x” dodany przeze mnie. 
Podsumowuję, uzupełniam i rozwijam to, co napisałem w grudniu 1997 roku, w formie listu, a odczytałem ci w oczy parę tygodni 
później. Tego dnia (15 stycznia, było plus 15 st. Celsjusza), wpadłaś w głębokie, rzadkie błoto przy jakiejś budowie i podobno o 
mało się w nim nie utopiłaś. Wyciągnęli cię ludzie, a sąsiedzi zawiadomili mnie. Uznałem, że skoro muszę cię widzieć, to widocznie 
po to, by przeczytać ci tamten list. Choć bałem się, że zawiera tylko moje oszczercze insynuacje i chore fantazje – wtedy jeszcze 
borykałem się z nawrotami zaprzeczania, tak trudno mi było uwierzyć w to, co z całych sił chciałem, w zdrowym odruchu, aby mnie 
nigdy nie spotkało – uznałem, że musisz bezpośrednio ode mnie usłyszeć to, co zapewne skrycie dobrze wiesz. Wcześniej 
wspominałem ci już, że mnie wykorzystywałaś seksualnie. Było to najpierw przez telefon (jesień 1996), a parę miesięcy później 
(jesień 1997) w oczy, gdy „przypadkiem” spotkałaś mnie pod moją pracownią (upodobałaś sobie spacery tamtędy od kiedy 
przestałem cię widywać). Wtedy gwałtownie, ze złością, zaprzeczyłaś. Niebawem jednak do molestowania mnie przyznałaś się 
mojej żonie. Szkoda, że dowiedziałem się od niej o tym z opóźnieniem... 

Według relacji żony, jej rozmowa z tobą przebiegała mniej więcej tak: A powiedz mi, E., czy coś się stało, bo R. ostatnio 
tak jakby mnie unika? Potrzebowałaś, Klimo trzy i pół roku, w ciągu których kompletnie cię odsunąłem, zrywając wszelki kontakt i 
odkładając bez słowa słuchawkę, ilekroć – co tydzień, dwa – dzwoniłaś, jakby nigdy nic.... Trzy i pół roku potężnego sygnału, by w 
końcu zaświtało ci nieśmiałe pytanie... Czy coś się stało? No, ba!  E. odparła: R. odkrył, że mama go molestowała i jest na terapii, 
więc nie chce się z mamą widywać. Zapadła cisza, zasępiłaś się i powiedziałaś cicho: To było tak dawno, czy jest sens do tego 
wracać? (Szkoda, że żona nie powiedziała mi o tym od razu.) Przy którejś z następnych wizyt mojej żony, wyrażałaś wobec niej 
wątpliwość, czy w ogóle było to nadużycie. Usłyszałaś: Wiem, że mama może myśleć o tym inaczej, na przykład jak o specjalnej, 
wyjątkowej miłości wobec dziecka. Z ożywieniem pochwyciłaś tę myśl: Tak, masz rację. To rzeczywiście tak było. Ty, E., zawsze 
umiesz mnie dobrze zrozumieć. Ja ciebie jednak tak dobrze nie rozumiem. Zrobiłaś mi najgorszą z krzywd i najgorszą ze zdrad jakie 
dorosły, zwłaszcza rodzic, może zrobić dziecku. 
 Klimo. Wykorzystywałaś mnie seksualnie. Robiłaś mi to, kiedy byłem mały i bardzo mały, jeszcze w pieluchach. 
Manualnie, oralnie i genitalnie. I nie chodzi o jakieś krótkie, powierzchowne cmoknięcie w genitalia, co by można jeszcze próbować 
naciągać jako wyraz „czułości,” ale o wielokrotne, stymulujące ruchy ust i dotyk, jakie wykonuje kobieta kiedy „robi mężczyźnie 
laskę” czy kiedy chce, by on oralnie zaspokoił ją. Wiele razu doprowadzałaś mnie do orgazmu, nie tylko tym sposobem. Byłem 
niemowlakiem. Nie wiem dokładnie, ile razy mnie używałaś na takie sposoby, bo przypomniałem sobie tylko niektóre epizody - te 
najbardziej (a może właśnie najmniej!) dramatyczne dla mnie, ale na porządku dziennym były twoje stałe orgietki seksualne ze 
mną. Twoja dewiacja. Twoja erotomania. Twoja pedofilia.  
 Kiedy zimą 1998 odczytałem ci pierwszą wersję tego listu, na koniec, półgębkiem, przyznałaś się. Ale najpierw, jak 
zacząłem ci czytać: Wykorzystywałaś mnie seksualnie. Robiłaś to, kiedy byłem mały i bardzo mały. Obmacywałaś mnie. Gwałciłaś 
mnie ręką i ustami. Ile razy mi to robiłaś - nie wiem, bo... - podniosłaś krzyk protestu i zaprzeczania. I podnosiłaś ten krzyk 
kilkakrotnie, choć za każdym razem słabiej. Potem słuchałaś już w ciszy. Dopiero w momencie gdy przeczytałem: Mam też poszlaki, 
że wykorzystałaś seksualnie także mojego syna, gdy był mały. Ty wiesz, jak to było - na nowo podniosłaś gwałtowny krzyk: Ależ ja 
go tak rzadko widywałam! Co ty opowiadasz! Mam wewnętrzną pewność, że i jemu robiłaś to samo, co mnie, choć istotnie dużo 
rzadziej. Pamiętam jego charakterystyczne symptomy. Nie byłem jedyną twoją ofiarą, choć na pewno główną. 
 Tak więc, gdy skończyłem ci czytać tamten list, zapadło milczenie. Potem cicho, ze spuszczoną głową powiedziałaś: Tak, to 
wszystko prawda. Masz rację. Ja nie byłam dobrą matką... I nagle, w sekundę, zmieniłaś ton: Ależ, jak ty to wszystko pięknie 
opisałeś, jaki ty masz talent, jaki styl, jaki ty zdolny jesteś... Wydawałaś się promienieć szczęściem i zachwytem nade mną – 
przekreślając w typowy dla ciebie sposób właśnie odczytaną ci moją historię. Poczułem zamęt; z miejsca odzyskałaś nade mną znów 
część kontroli. Tylko część tym razem. Zapowiedziałem, że nie będę cię więcej nigdy widywał – chyba, że zechcesz szczerze 
omawiać twoje nadużycia na mnie i tylko w tym celu. I dodałem: Jeśli będziesz chciała o tym naprawdę rozmawiać, to zadzwoń. I 
tylko wtedy. Zostawiłem ci mój list na stole, do wglądu, i zacząłem ubierać się do wyjścia, gdy ty, znów rozpływając się w 
uśmiechach i wdzięcząc się do mnie, zapewniałaś, że oczywiście zadzwonisz. Na koniec powiedziałaś: No ale nie gniewaj się już na 
mnie. Przytul mnie i pocałuj. Wrrrr!! Ale, o zgrozo, zrobiłem to... Wbrew sobie, obezwładniony emocjonalnie i bezsilny. Dopadłaś 
mnie raz jeszcze. Na nowo poczułem dobrze mi znaną fizyczną odrazę do ciebie, obrzydzenie i lęk. Z ulgą więc przyjąłem rozwój 
wypadków: nie odezwałaś się więcej. Uciekłaś przed tą prawdą w Alzheimera i po dwóch latach byłaś już prywatnym domu opieki. 
 A prawda jest taka, Klimo. Podniecałaś się mną i stymulowałaś mnie, doprowadzając mnie sobą do orgazmu (i siebie mną 
też). Zaczęłaś już w drugim półroczu mojego życia. Czułem wpierw intensywną, narastającą przyjemność, zmieszaną z lękiem i 
wstydem, a po chwili konwulsyjne przerażenie, uczucie umierania i ostry ból genitaliów, gdy twój gwałcący dotyk dwóch palców lub 
ust nie ustępował. Później w życiu zawsze dziwiłem się temu, co o rozkoszy i kojącym działaniu orgazmu wypisują seksuologowie, 
gdyż dla moich doświadczeń ten moment został skażony uczuciem przykrości i przerażenia, lękiem i bolesnością. Po seksualnym 
akcie często nie odczuwałam ukojenia, tylko rozpacz, zapadanie się w czarną otchłań. Zapewniałaś mnie, gdy już zacząłem mówić, 
że są to wyjątkowe, najczulsze matczyne pieszczoty: „coś, co dają swoim synkom tylko te rzadko spotykane matki, które najbardziej 
ich kochają.” I ja przez większość życia wierzyłem, że mam wyjątkowo kochającą matkę! Poświęcającą się i udręczoną takim 
„bachorem” jak ja. Jakoś dziwnie nie pasowałem do twojej nieskazitelnej postaci.  

Potworne było dla mnie uprzytomnienie sobie, że twoje molestowanie okradło mnie z niewinności i bezpieczeństwa, z ciała 
i duszy, z bliskości i przyjemności w życiu. Odkrywając najpierw „lżejsze” formy kazirodztwa, jak obmacywanie, łudziłem się, że 



podniecenie i ew. rozkosz były tylko po twojej stronie – że to ty czerpałaś korzyści, miałaś powód i cel, jak każdy oprawca. Jednak 
gdy odkryłem, że i ja doznawałem wymuszonego podniecenia i rozkoszy (jakkolwiek przerażającej, a jednak), poczułem się brudny, 
występny i zdradzony. Zdradzony już nie tylko przez ciebie, ale i przez moje ciało, które wbrew mnie podjęło „współpracę”. Dopóki 
nie czuło nic, mogłem wierzyć w moją niewinność i w to, że byłem ofiarą. Po tym odkryciu jednak na wiele miesięcy zalał mnie 
wstyd i poczucie winy, jakbym to ja był od kołyski lubieżnikiem, dewiantem i inicjatorem, który pożądał ciebie, Klimo, własną 
matkę... Ustawiałaś mnie tak, aby wyglądało, że to ja jestem sprawcą i biorcą gratyfikacji (zupełnie tak samo, jak Zymunt Freud 
udupił wszystkie wykorzystane osoby swoją twoją teorią kompleksu Edypa). A ty, biedna matko-Polko, co najwyżej nie mogłaś się 
oprzeć, bo przecież „musiałaś” dogadzać „miłością” swojemu synkowi.  
 Nie krępowałaś się. Ludzie mieli myśleć, że poprawiasz mi majtki czy pieluchę. Miałem tego nie pamiętać, bo byłem mały. 
Kiedyś, przypadkiem, ciotka M., twoja ciotka we Wrocławiu, zdybała cię na gwałceniu mnie ustami - mnie, dwu i pół letniego lub 
półtorarocznego chłopca (dwa sezony letnie razy woziłaś mnie tam na wakacje, zostało masę zdjęć). Jak wryta stanęła w drzwiach 
gabinetu swojego męża, twojego wuja, profesora, i krzyknęła: Ależ Klimusiu! Co, co ty mu robisz! Przecież on będzie inwalidą 
psychicznym na całe życie! Wtedy ty, podnosząc się (nagle „urosłaś” jak spod ziemi i stałaś się wielka jak zwykle, widziałem z dołu), 
odparłaś z irytacją: Co ty znowu opowiadasz; on jest za mały żeby cokolwiek pamiętał; to zresztą nic takiego. Z opuszczonymi 
majtkami – i chyba pieluchą, bo „tego czegoś” na dole było za dużo jak na same majtki z rajstopkami – stałem zawstydzony i z 
poczuciem winy, że jestem przyczyną awantury i zgorszenia.  
 Jednak owym „nic takiego” rzeczywiście zrobiłaś ze mnie życiowego psychicznego inwalidę. I rzeczywiście później nie 
pamiętałem większości tego, przez kilkadziesiąt lat. Wspomnienia te przechowały się jednak we mnie, poza świadomością i – jak 
kamienie rosnące na polu – powróciły. Nie byłem za mały, żeby to zapamiętać; byłem za mały, żeby wiedzieć, co mi robisz i żeby 
móc się obronić. Byłem za mały, by zapisać to w warstwach świadomości, ale zapis przetrwał i odsłonił się. Ponad dwadzieścia 
ostatnich lat zabrało mi składanie się w całość z kazirodztwa. Przez pierwsze siedem lat nie miałem jeszcze świadomości, że jestem 
twoją seksualną ofiarą, i to od niemowlęctwa. Z pomocą Opatrzności i innych zdrowiejących Ofiar mogłem wejść w moje cierpienie i 
zacząć scalać się z rozbicia i krzywd jakie mi zafundowałaś. Nie ostał się we mnie nawet mały kawałek mnie, który nie byłby tym 
dotknięty, skażony. Mozolnie odzyskiwałem, i odzyskuję do dziś, potracone, poodrywane przez twoje kazirodztwo, moje części mnie, 
bo choć przekopałem zdecydowaną większość traumy jaką mnie obarczyłaś i jak archeolog zamykam to wykopalisko, niektóre 
blokady i dysfunkcje wciąż trzymają. Ale zdecydowanie nie jestem już psychicznym inwalidą. Jestem Ocaleńcem. Ponad dwadzieścia 
lat, plus koszty, wysiłek, wstrząsy retrospekcji, obciążenia dla mojej rodziny, nie licząc ponad trzydziestu wcześniejszych lat 
ukrytego bólu psychicznego gorszego niż ból zęba – bólu, z którym radziłem sobie jak umiałem najlepiej: zwykle w chory i 
autodestrukcyjny sposób. To cud, że trwale nie zwariowałem ani nie popełniłem samobójstwa.  
 Retrospekcje tego, co mi robiłaś, wracały stopniowo, obarczając mnie za każdym razem wstrząsem o sile trzęsienia ziemi. 
Nie darmo noszą miano wtargnięć. Strzępy obrazów, nagłe konwulsyjne szlochy, gwałtowne fale wstydu, napady paraliżującego 
lęku, dygotu i pragnienia śmierci, fizyczne odczucia dotyku i bólu, podniecenie seksualne – wszystkie one sprawiały, że co i rusz 
„rozlatywałem się na kawałki”. Moje życie zawsze było jak stąpanie po polu minowym, ale teraz zaczynałem chociaż rozumieć 
dlaczego. Nigdy nie mogłem przewidzieć, kiedy „wylecę w powietrze” lub stanę na „zapadnię,” lądując w czarnej otchłani. 
Mocowałem się sam z sobą – z twoimi, Klimo, przekazami na temat twoich nadużyć – by móc zaufać tym wspomnieniom i sobie. Po 
każdej z retrospekcji na nowo zaprzeczałem, a to właśnie retrospekcje przynosiły mi prawdę. Zastanawiałem się na przykład, w jaki 
sposób maleńkie, przewijane dziecko może nasikać osobie dorosłej do ust?! A to przecież tak samo proste, jak potworne... Między 
moimi nóżkami, uniesionymi w górę, widzę twoją wielką twarz, Klimo, jak wypluwasz mojego siusiaka i z grymasem odwracasz się 
w bok, mówiąc (do J., mojego ojca): A to świnia! Nasiusiał mi do ust.  A ten palant, „ojciec”, stał obok i się gapił, zamiast dać ci w 
łeb i iść do prokuratury!  
 Uczyłem się chodzić, a ty „nagradzałaś” mnie seksem za postępy. Zostanie z tobą sam na sam w domu oznaczało z miejsca 
twoją nagość i frywolne orgietki erotyczne. W przeróżnych ujęciach widzę w retrospekcjach twoje nagie ciało – piersi i wielką 
waginę: na stojąco, nade mną, na wprost, od dołu. I na leżąco, kadr spomiędzy twoich nóg na twoje genitalia albo znad genitaliów 
na twoje piersi. Widzę wielkie, czarne i grube włosy łonowe, jakby w powiększeniu. I widzę moje ciałko. Małe, maleńkie. Widzę je z 
pewnej wysokości, pomiędzy twoimi nogami, jak trzymasz je i pocierasz nim (mną) o swoje krocze. Widzę jak stoisz przede mną 
goła i patrzysz na mnie, też gołego, i jak onanizuję się przed tobą. Zachęcasz mnie do tego. Podniecasz się tym i zachwycasz: Tak, 
bączku, jak ty to ślicznie robisz, pokaż mi jeszcze raz, jak tak robisz. (Niech cię szlag, zboczona małpo!) Podchodzisz do mnie, 
bierzesz za rękę i przyciągasz ją do swoich warg sromowych. Czuję narastający lęk i ich śliską wilgoć. Urywa mi się „film” i tonę w 
przerażeniu. Po tej retrospekcji chcę umrzeć. Czekam, że zaraz włamie się do mnie do domu mafia i mnie zastrzeli. Że zza rogu 
wypadnie jakiś szaleniec i przeszyje mnie serią z karabinu. Znowu w myślach rzucam się pod każdy tramwaj. Cudem docieram bez 
wypadku na świeżo powstałą grupę DDK (dorosłe dzieci kazirodztwa). Wstydzę się, gdy ludzie w sali patrzą na mnie; po mojej 
wypowiedzi wybiegam z sali za drzwi, na korytarz. Po chwili, bojąc się, że ktoś za mną wyjdzie z pociechą i wsparciem, chowam się 
w toalecie. Czuję się odrażający i niegodny. W toalecie otwiera mi się ciąg dalszy epizodu: tak, Klimo, onanizujesz się moją rączką, 
jak protezą członka. Z miejsca urywam ten obraz... Nie mogę, nie chcę, nie zgadzam się tego wiedzieć. Trzęsę się i dygoczę. Nagle 
eksploduję. Targa mną wściekłość, zabiłbym cię... Ta erupcja gniewu daje mi nagłą siłę i wracam, kipiący, do salki i grupy DDK. 
Zabieram głos, opowiadam to. Zaznaję poskładania, akceptacji, potwierdzenia i ukojenia. Straszliwie płaczę. Obejmują mnie czułe 
ręce innych Ofiar.  
 Chociaż ta retrospekcja pierwszy raz wróciła mi jeszcze w końcu 1998 roku, do dziś jest tak samo żywa. Nie rozwala już 
mnie jednak ani nie rodzi obaw, że zwariowałem. Nie następuje po niej, jak dawniej, fala zaprzeczeń. Nie mam myśli samobójczych, 
lęków czy palącego wstydu. Nie doznaję erekcji. Mam nienawiść do ciebie, teściowo mojej żony. Święty gniew i oburzenie! I mam 
obrzydzenie. Zawsze się przed tobą wzdragałem, nie wiedząc dlaczego... 
 Niedługo potem wróciła mi bliźniacza retrospekcja, ale z odrębnego epizodu. Mam mniej niż trzy latka, bo to jest w 
poprzednim mieszkaniu. Poza tym czuję, że jeszcze nie umiem mówić. Leżysz na tapczanie w rozpiętym żółtym szlafroku frotte, ja 
bawię się czymś w kącie. Jęczysz i wołasz mnie słodko: Chodź do mnie, pociesz mnie. Pomóż mi, chodź bliżej. Gramolę się do 
ciebie, widzę twoje nabrzmiałe wargi sromowe. Bierzesz moją rączkę i wkładasz ją sobie, jak protezę. Ściskasz w łokciu moją prawą 
rączkę i onanizujesz się nią, głęboko. Coraz intensywniej i szybciej. Sapiesz i jęczysz z rozkoszy. Moje tarmoszone i pociągane ciałko 
podskakuje, główka tacza się konwulsyjnie gdzieś po twoich udach i brzuchu. Chcę nie mieć tej rączki, chcę zostawić ci ją i móc 
uciec (wtedy jeszcze nie odłączałem się od ciała, ta umiejętność przyszła później). Dostajesz orgazmu. Twoje jęki przechodzą w 
okrzyki i konwulsje, jakby umierania. Ogarnia mnie panika, że konasz i że to ja cię zabiłem. Moim „pomaganiem.” Choć nie 
rozumiem tego intelektulanie i nie umiem jeszcze mówić, zalewa mnie poczucie winy, nienawiść do siebie i przerażenie. Przecież 
chciałaś, abym cię tylko pocieszył, pomógł...  



 To nie koniec. Przypomniało mi się, co było potem. Zrzuciłaś mnie z siebie, owinęłaś się szlafrokiem i zaczęłaś sprzątać, 
jakby nic (nienawidzę sprzątania). Przestałaś nagle mnie zauważać, prześlizgując się po mnie wzrokiem jak po powietrzu. Miałem 
uczucie, że obwiniasz mnie i karzesz, że jesteś śmiertelnie zraniona i obrażona. Tak, wierzyłem, że to ja jestem ten zły. Nie umarłaś 
od orgazmu, lecz ożyłaś. Za to ja w środku umarłem, zresztą nie jedyny raz przy tobie. Poczucie odrzucenia i potępienia. Śmierć 
voodoo. Myślałem, że zasługuję na nią. Myślałem, że powinienem umrzeć. 
 Połączyłaś we mnie doznawanie uwagi, troski i pieszczot z seksualnym wyuzdaniem, odrzuceniem i karą, co stało się 
później wzorcem mojego uzależnienia. Wpoiłaś mi przekonanie, że do tego mam służyć kobietom i od tego zależy moja wartość i 
akceptacja, a wręcz prawo do istnienia. Nauczyłaś mnie, że moje uczucia są nieważne i ja jestem nieważny, a ważni są tylko inni i 
ich potrzeby, które mam odgadywać i spełniać. Odsunęłaś ode mnie ojca, tak samo jak odsunęłaś go od siebie. Zawłaszczyłaś mnie 
sobie seksualnie, emocjonalnie, fizycznie i duchowo. Uczyniłaś ze mnie swój miłosno-erotyczny narkotyk – rodzaj zawsze pełnej 
flaszki dla alkoholika. Byłem przez ciebie stale wypijany. Jakże inaczej rozumiem teraz ludowe podania o wampirach...  
 Na jednej z sesji terapeutycznych, w 2001, gdy omawiałem moje kontakty z matką i coś mnie zatrzymało, terapeutka 
zaproponowała, abym tę relację narysował. Nie wiedząc czemu, narysowałem karafkę z wodą. Poproszony o objaśnienie, 
rozszlochałem się. Ty, Klimo, byłaś karafką, ja wodą. Następnie odzyskałem siebie, wypijając zawartość (przez słomkę, ze względu 
na moje obrzydzenie do ciebie). 
 Dostałem też taką retrospekcję: mam może trzy latka i biegnę do jakiegoś wózka. Jest zielona trawa i słońce. Wkładam 
rączki do becika i usiłuję molestować śpiące niemowlę. Nie mogę się dogrzebać. Słyszę głosy dwóch kobiet za sobą, jakieś krzyki: 
Ach, co on robi! Czyje to dziecko? Zabrać je stąd! Czuję, jak jakieś kobiety odciągają mnie od wózka. Daczego? – nie rozumiem – 
przecież ja wszystko robię jak należy! To właśnie przekazałaś mi, Klimo, matko jedynie biologiczna: należy molestować dzieci. 
Zawsze i wszędzie. Tak trzeba. Na takiej „miłości” polega świat i życie. Nie zostałem jednak pedofilem.  
 Kiedy kopulowałaś z moim ojcem i przytulałaś mnie i obmacywałaś w trakcie stosunku. Miałaś wtedy nas dwóch, a ja 
miałem ile? Rok, dwa, czy trzy latka? Ty to wiesz. Dlaczego wtedy nie miałem własnego łóżeczka i musiałem spać z tobą, gdy ty 
nieraz onanizowałaś się koło mnie przed zaśnięciem? Obnażałaś się przede mną, ganiąc mnie za zaciekawienie. Ustawiłaś mnie, że 
to ja jestem winien tym zbliżeniom i scenom, nie ty; że jestem zły, najgorszy, godny potępienia i tylko na to zasługuję. I że tylko do 
tego się nadaję. Zaaplikowałaś mi orgazm, kiedy przybiegłem do ciebie i prosiłem, żebyś na czymś białym coś mi narysowała czy 
wyszyła, ale nie umiałem się jeszcze wysłowić. Ty oczywiście „odgadłaś”, że chcę seksu... Co za intuicja matczyna! Myślałem wtedy, 
że umrę w tych drgawkach. Zaaplikowałaś mi orgazm, rozczulając rozpływając się nade mną w zachwytach, które szybko przeszły w 
molestowanie, gdy nazrywałem parę kwiatków na łące (mleczy) i zaniosłem ci w prezencie, mówiąc: Mama, da czy Mama, ma. To 
miał być wyraz wdzięczności i twoja nagroda dla mnie?  
 Mało, że ty sama byłaś dla mnie taka „kochająca i czuła.” Zadbałaś o to, by i inni też mogli mieć ze mnie seksualny 
pożytek. Pamiętam, jak podajesz mnie – jestem mały i nie umiem jeszcze mówić – jakiemuś facetowi na ręce, kontrahentowi i 
pewnie też kochankowi, których miewałaś. Podajesz mnie, jak towar, inkasując od niego pieniądze, które widzę, i mówiąc: Pa, pa, 
bądź grzeczny, podczas gdy mnie dławi śmiertelny lęk (czyżbym już z góry wiedział, co mnie spotka, jakby to nie było pierwszy 
raz?!) Oczywiście udaję, że wszystko w porządku – nauczyłaś mnie, że mam nie zauważać wykorzystywania. Zostałem przez niego 
zgwałcony oralnie. Opowiedziało mi to później moje ciało, uwalniając fizyczne retrospekcje, pod wpływem czyjejś historii słyszanej 
na grupie DDK. Ciało pokazało mi, jak duszę się i dławię, jak otwieram usta i czuję w przełyku członek, który staram się 
zwymiotować. Pracowałem dla ciebie, byłaś moim alfonsem! 
 Drugie takie wspomnienie mam z późniejszego wieku, gdy posłałaś mnie do innego dewianta, który wykorzystał mnie 
analnie, dając na odchodnym kopertę z banknotami „dla mamusi.” Znałem drogę do jego hotelu czy pensjonatu wczasowego. 
Wiesz, Klimo, że nie tylko pedofilia karana jest kryminałem, ale i stręczycielstwo... a ty stręczyłaś dziecko. Własne, bo jak mi zawsze 
powiadałaś: A któż ma do ciebie większe prawo ode mnie. Mówiłaś: To moje ciałko, nie twoje, nie możesz mi go zabierać. Nie 
miałaś, ścierwo, żadnego prawda do mnie! Żadnego! Nie miałaś prawa w ogóle mieć dzieci. Nie miałaś prawa przebywać w pobliżu 
dzieci. Nie miałaś prawa przebywać na wolności. 
 Wystawiałaś mnie swojej ciotce M., tej z Wrocławia, a przede wszystkim jej mężowi a twojemu wujowi-pedofilowi. Woziłaś 
mnie do nich i zostawiałaś mnie tam latem, jak miałem półtora i dwa i pół roczku. B., szanowany profesor, przychodził do mnie nad 
ranem i gwałcił mnie oralnie, wykorzystując do stymulacji dodatkowo mój odruch ssący. Rano M., twoja ciotka Klimo, wycierała mi 
twarz, mówiąc: Co za flejtuch, kleikiem się usmarował. Nie mogła nie znać prawdy. Czasem się zastanawiam, czy ów wuj, Klimo, 
nie był i twoim oprawcą seksualnym z dzieciństwa.  
 Przez następne trzy sezony, gdy miałem trzy i pół do pięciu i pół roku, jeździłaś ze mną na wakacje na wieś pod Warszawę. 
Wystawiałaś mnie tam trzem miejscowym podrostkom, którzy gwałcili mnie po zagajnikach i torturowali na wypadek, gdybym chciał 
się poskarżyć. Wyganiałaś mnie z domu i poza zagrodę – no co tak siedzisz jak uwiązany, idź na spacer, długo będziesz mi tu 
marudził?! Trzymałem się kurczowo podwórka, ty wyrzucałaś mnie na zewnątrz, a tam oni już czekali. Chowałem się po krzakach 
jak mogłem, ale zawsze mnie dopadali. Miałem związane z tymi przeżyciami PTSD – tzw. potraumatyczne zaburzenia stresowe i to 
one zaprowadziły mnie do wspomnień.  
 Mam też epizod, nigdy nie wymazany, z wieku około sześciu/siedmiu lat, z wakacji, kiedy stoję nad rzeką Białką, na 
głazach, a ty, kucając przede, mną mi ściągasz napletek. Mam silną erekcję i boli mnie, więc próbuję się cofać, ale ty mówisz, że 
trzeba to regularnie masować, aby mi się coś tam nie zrobiło. Twarz masz bardzo blisko mojego siusiaka i go sobie oglądasz. Ojciec 
jest gdzieś nieopodal, w zasięgu wzroku, łazi zamyślony po kamieniach, z aparatem fotograficznym. Istotnie, jest cała seria zdjęć z 
tego dnia, jednak bez twojego masturbowania mnie, Klimo. 
 W wieku niespełna czterech lat tragicznie skończyła się dla mnie próba ujawnienia. Wspomnienie zaczęło wracać na raty, 
od tego, gdy u Anny Salter czytałem o tym, jak dzieci próbują ujawniać. Przede mną na blacie stał spodeczek w kwiatki, ostatni jaki 
ocalał z rodzinnej przedwojennej zastawy. Widzę ten spodek i nagle staje mi przed oczami cały pokój umeblowany tak, jak niegdyś: 
okrągły stół, na nim te spodki i filiżanki z herbatą... Jak stanę na palcach to je widzę. Przy stole cztery osoby: babcia (twoja matka, 
H.), jakieś dwie starsze kuzynki lub znajome bez wyraźnych twarzy ty, Klimo, która coś im podajesz. W pewnym momencie, gdy 
rozmowy cichną na dłuższą chwilę, mówię głośno: A moja mama to mnie tam dotyka, pieści i całuje... O tu, tu – i pokazuję na 
siusiaka. Konsternacja. Słyszę: Co, jak? – więc odpowiadam: A tak – robiąc ręką kilka masturbacyjnych ruchów. Widzę błyskawice w 
twoich oczach i słyszę grzmot oburzenia: Co ty znowu wygadujesz! Ależ ty masz pomysły! Ciebie to tylko między ludzi wpuścić! 
Wstydu nie masz! No, no, no, aleś się ładnie popisał!  Grozisz mi palcem i równolegle słyszę biadanie babci H.: Ach, on zawsze nic, 
tylko błaznuje i popisuje się; jeszcze nigdy prawdy nie powiedział. Urodzony kłamca. Jedna ze starszych pań, odwraca się ze 
wstrętem: Fe, jakie to nieprzyzwoite – gdy tymczasem druga tuszuje sytuację: Ależ drogie panie, dzieci już takie są; w tym wieku 
trzeba im to wybaczyć. I gładko wróciłyście wszystkie do waszych rozmów, zapewne jak zwykle kultowych wspomnień z wojny i 



Powstania Warszawskiego. Poczułem się zawstydzony, winny i wyśmiany. Czułem zamęt: Nie można mi wierzyć. To musiało mi się 
zdawać. Dzisiaj, Klimo, wierzę sobie! Ta retrospekcja, ten fragment przyszedł do mnie pod koniec 1995 roku. 
 Tak, w moim domu (dom w sensie budynku, mieszkania) kazirodztwo było publiczną tajemnicą, której nikt oficjalnie nie 
dostrzegał. Wiedziała o tym już wcześniej twoja ciotka M., a teraz jej siostra, moja babcia H. Wiedział ojciec. Nikt mi jednak nie 
uwierzył, nie stanął w mojej obronie, nikt też nie ochraniał na przyszłość. Wiedziała też dalsza rodzina. Kiedyś poszłaś ze mną do 
nich na nieczęstą wizytę. Było tam sześcioro dzieci, wnuków dwóch sióstr mojej babci H. Jedna z matek w pewnym momencie 
zaczęła je odganiać, czy zaganiać, strofując: Z daleka mi od ciotki Klimy! Wiecie przecież jaka ona jest! Aż nie mogę uwierzyć! 
Wiedzieli wszyscy, ale uznawali, że nic mi się nie działo; albo że to nie miało znaczenia. Wymazywali tę rzeczywistość brakiem 
reakcji. Potem wymazywałem ją już sam, żeby móc w ogóle być jeszcze wśród ludzi. I nie wiedziałem, o co się w życiu stale 
potykam. 
 Na przełomie 1997/8 roku, miałem następującą retrospekcję, również jakby strzęp „filmu.” Stoję w przedpokoju, w kuchni 
pali się światło i są wszyscy – babcia, ojciec i ty, Klimo. Siedzisz tyłem i łkasz: Jak on mógł, jak on mógł!  Nagle oglądasz się za 
siebie, do przedpokoju, i fukasz na mnie z sykiem: A ty co tu jeszcze robisz. Marsz do łóżka! Przypisałem ten obraz do 
domniemanej, prawdopodobnej sceny, że ojciec cię pobił albo się znów kłóciliście, a ja byłem niewygodnym świadkiem. 
 W 1999 roku powróciło mi inne wspomnienie. Robiłem z żoną inwentaryzację zabytkowej kamienicy. Obmierzaliśmy ponad 
dwadzieścia mieszkań, sporządzając budowlane notatki pomiarowe. W każdym E. strofowała mnie, jak kontrolująca matka dziecko, 
dbając o komfort lokatorów i ganiąc mój każdy śmielszy krok lub ruch z miarką. Czułem się jakbym przeszkadzał i szkodził – jakbym 
powinien wyjść i nie wracać, co zresztą po obmierzeniu każdego lokalu rzeczywiście następowało. Żegnaliśmy lokatorów i na 
schodach porządkowaliśmy notatki. To znaczy żona je porządkowała, a ja, rozbity i w dygocie, umierając w środku, mobilizowałem 
się, by zapukać do następnych drzwi. Dygotałem jak w delirium, trzymając się poręczy i chcąc umrzeć. Na podstawie 
wcześniejszych doświadczeń ze zdrowienia, mogłem już poznać, że są to emocjonalne retrospekcje. Takich stanów psychicznych nie 
można mieć po samym wejściu i wyjściu z czyjegoś mieszkania. Nie można też ich sobie zasugerować. Czułem, że mają związek z 
jakimś wyrzuceniem mnie z domu w dzieciństwie.  
 W ciągu dwóch tygodni mierzenia lokali ponad dwadzieścia razy przeżywałem tamten koszmar, powoli utwierdzając się, że 
musiałem jako dziecko przeżyć fakt wyrzucenia mnie z domu. W końcu, rankiem po obudzeniu, przesunął mi się przed oczami 
kawałek „filmu.” Stoję na klatce schodowej, boso, w piżamce, trzymam się za poręcz nad główka i patrzę między prętami w dół, na 
schody. Ten pierwszy kadr oglądam jakby spoza siebie, z góry. Widzę, wychodzi sąsiadka, w koszuli nocnej i pyta mnie zaskoczona: 
A ty co tutaj robisz? Teraz widzę ją z dołu. Ma papiloty na głowie. Nie umiem jej odpowiedzieć, bo nie wiem skąd się tu wziąłem, 
ani w jaki sposób. Niczego nie pamiętam i nic nie wiem. Zupełnie nic nie pamiętam, ani domu ani rodziców, ani mojego życia, ani 
imienia. Czuję tylko palący wstyd, że ktoś na mnie patrzy i poczucie winy, że jestem w jakimś miejscu, gdzie na pewno nie 
powinienem być. Że przeszkadzam. Nie wiem jak zniknąć. Ta retrospekcja, kolejny wstrząs, połączyła się z wcześniejszymi 
uczuciami umierania, jakie przeżywałem po każdym pomiarze.  
 Przy okazji wypłynął inny kawałek. Gdy kreśliliśmy dokumentację, żona chciała ustalić jakiś szczegół, położenie lufcika w 
oknie oficyny (ona była szefową w tym zleceniu) i nalegała, abym pojechał sprawdzić. Niechętnie pojechałem. W drodze powrotnej 
musiałem nagle zahamować za kilkoma samochodami, bo na jezdnię wpadł jakiś człowiek lub pies. W tym momencie uderzył mnie z 
tyłu ciężki samochód, dobijając do poprzednika. Maluch poszedł do kasacji, ja uniknąłem szpitala, bo był zagłówek. Ale przeżyłem 
silny szok. Myślę, że to dzięki niemu odzyskałem, następnego dnia po obudzeniu, retrospekcję ojca wykopującego mnie z kuchni – 
patrz mój list do Jurka. Kilka dni później odzyskałem jeszcze jeden obraz, który widzę z góry. Jestem przełożony przez twoje kolana, 
Klimo i z całej siły okładasz mnie pięściami po nerkach. Wrzeszczysz przy tym: Żmiję na swoim łonie wyhodowałam! Zapamiętaj!
Mam na sobie tę samą piżamkę (tę z retrospekcji z klatki schodowej, gdy wyszła do mnie sąsiadka). Obraz się urywa, ale słyszę 
dalej twoje histeryczne krzyki, Klimo: Wynoś się stąd, słyszałeś! Wynoś się i nigdy nie wracaj! Nie mieszkasz już tutaj! Nigdy nie 
mieszkałeś!
 Nagle całkiem spadła zasłona! Oderwane, zbierane przez kilka lat, elementy układanki zrosły się w całość. To wszystko był 
jeden wieczór! Herbatka z paniami i moje ujawnienie. Mignął mi obraz wprowadzenia mnie do domu przez sąsiadkę w papilotach. 
Gdy poszła stałem w przedpokoju niepewny, co dalej. Zrozumiałem: dwie starsze panie pożegnały się i poszły, a nade mną odbył 
się „sąd,” brutalna egzekucja i eksmisja na wieki.  
 To wtedy pierwszy raz moja osobowość rozpadła się na kilka części. Gdy sąsiadka wprowadziła mnie znów do domu, było 
mnie trzech, przynajmniej. Było wrażliwe, dobre i kochające, uciemiężone dziecko – chłopiec ten został zepchnięty od tej chwili na 
dziesięciolecia w kompletną niepamięć i odłączony. Gnił w lochach strasznego zamczyska. To TULO. Tulo miał kontakt z inną 
odłączoną od świadomości częścią, lub wręcz pojemnikiem na swoje najboleśniejsze wspomnienia i uczucia: na żal, smutek, 
rozpacz, wstyd winę i strach. Pojemnikiem na rodzinną wściekłość i dewiację. W innej pod-osobowości umieściła się moja złość: 
Wulkan. Wulkan od tej pory mógł wybuchać tylko do środka i czasem na słabsze istoty, jak pies. Był też chłopiec, który nic nie 
pamiętał: NEMO – osobowość skrajnie zdysocjowana i bez kontaktu z otoczeniem, ale z pomostem od mojej świadomej strony. 
NEMO stanowił „wyjście bezpieczeństwa”: w chwilach lęku i stresu katapultowałem się w jego nieokreśloną przestrzeń. Wreszcie 
było też, oderwane od reszty „mnie,” moje świadome ja, a raczej to, co ze mnie zostało – współuzależniona, wyzbyta własnej woli i 
potrzeb resztka... Przepraszająca, że żyje, zadowalająca innych swoim kosztem, autodestrukcyjna i podatna na nałogi, sztuczna 
osobowość: ROBERT. Tylko ta resztka przekroczyła z powrotem próg mieszkania, wprowadzona przez sąsiadkę.  
 To mi zafundowałaś, Klimo: MPD (multiple personality disorder), syndrom osobowości wielorakiej, który na szczęście nie 
miał w skrajnej, klinicznej postaci.2 Ale może wciąż minimalizuję to rozszczepienie.... Dzięki temu, że zareagowałem w ten sposób, 
że podzieliłem się na części, mogłem przetrwać, nie zwariować, nie czuć, nie pamiętać, radzić sobie i nie popełnić samobójstwa, 
choć nastrój ten i myśli o śmierci prześladowały mnie później stale. Konsekwencją było dla mnie np. m.in. dziewięć lat spędzone 
erotomańskim związku, dla którego rozbiłem małżeństwo, by nowa partnerka mogła mnie regularnie poniżać w awanturach i 
wyrzucać za drzwi, precz i na wieki, z jej domu. W sumie było kilkaset takich awantur wiele z obustronną bijatyką, po których z 

2  Z biegiem czasu tworzyły mi się nowe, obce postacie czy osobowości. Na przykład wewnętrzny krytyk i oprawca, który 
przejął żywe cechy moich wcześniejszych krzywdzicieli - ich głosy, temperamenty, upodobania. Także każde uzależnienie 
okazywało się odrębną osobowością. To by tłumaczyło, dlaczego ćwierć wieku temu AA podziałało trzeźwiąco na mojego 
„alkoholika,” gdy  mój „erotoman” przez jeszcze pięć lat mógł pozostawać czynny, niewykryty i zakłamany – do czasu powstania 
AE. Tak samo palacz. I dlaczego chodzenie do AE nie ruszyć mojego wspłuzależnienia ani napadów obżarstwa. Tłumaczyłoby to 
także, dlaczego odstawienie z uzależnień – wszystkich, a nie tylko niektórych – mogło zapoczątkować scalanie się mojej 
osobowości i dostęp do zablokowanych wspomnień: do tego, o czym właśnie piszę. 



poczucia winy wychodziłem za drzwi. Konkubina z miejsca zamykała je od środka, a ja wciąż na nowo przeżywałem tamto twoje, 
Klimo, nie pamiętane wyrzucenie mnie w czwartym roku życia, bezskutecznie próbując się od niego uwolnić i bezwiednie kumulując 
nową traumę.  
 Po tej nieszczęsnej próbie ujawnienia ciąg twoich seksualnych nadużyć kontaktowych nade mną, urwał się. Zdarzały się już 
tylko sporadyczne epizody. Może wyszedłem wiekowo poza przedział twoich preferencji. Myślę jednak raczej, że bałaś się wpadki. 
Nie mogłaś wiedzieć, że odłączyłem się od wspomnień. Myślę, że to dlatego nie posłałaś mnie do przedszkola ani nie wypuszczałaś 
na podwórko, do dzieci: z lęku, że się wygadam. Wymyśliłaś mi nawet wrodzoną wadę serca, której nigdy nie potwierdzili lekarze, 
byle mieć argument do trzymania mnie w domu, w izolacji. Gdy ja przechowałem wspomnienia twoich nadużyć do czasów, gdy 
wskutek porzucenia uzależnień moja podzielona osobowość zaczęła się scalać, ty kompletnie mnie zawłaszczyłaś, kontrolując i 
ustawiając w roli „mężczyzny twojego życia.” Połknęłaś mnie – emocjonalnie, mentalnie, duchowo i fizycznie – jak Kronos swoje 
dzieci. Na jednej z terapii, gdy miałem narysować moją relację z tobą, wyszła mi karafka z wodą. Proszony o wyjaśnienie, odkryłem: 
ja jestem wodą, ona karafką i zacząłem strasznie szlochać. Odzyskałem siebie z tej sytuacji, „wypijając” wodę, przez słomkę, by nie 
nawet dotknąć tego naczynia. To był moment kiedy „Kronos” musiał wypluć swoje potomstwo. 
 W pierwszej klasie usiłował mnie zgwałcić ksiądz od religii. Próbowałem ci o tym powiedzieć następnego dnia rano, jak 
ubierałaś mnie do szkoły (jako „zdolnego” siedmiolatka posłałaś mnie od razu do drugiej klasy). Zareagowałaś błyskawicznie. Po 
pierwszym zdaniu diabeł w ciebie wstąpił. Rozkazałaś: Kładź się!  i siadłaś na mnie okrakiem. Miałaś rozchylony żółty szlafrok frote i 
pod spodem tylko twój zwykły domowy ekshibicjonizm. Widziałem twoje piersi i czarno-owłosione łono. Nie wiem czy byłem nagi i 
czy doszło do penetracji – po prostu w tym momencie „przestałem mieć” ciało od pasa w dół. Wiem, że na pewno miałaś ze mną 
jakiś kontakt genitalny. Unosząc się nade mną rytmicznie w pozycji jeźdźca, jakbyś kopulowała, odwróciłaś głowę za siebie i 
zawołałaś do przedpokoju, do ojca, który golił się, jak zwykle, w kuchni (żeby pokazać, iż teściowa okupuje łazienkę): „Jurek, co 
będziesz jadł na śniadanie?” Wspaniały kamuflaż! Nikt z domowników, którzy i tak wiedzieli o twoich pedofilskich zachowaniach, nie 
wpadłby na to, że właśnie gwałcisz swoje dziecko! Za to, że zaczęło ci zwierzać się z przeżytej właśnie napaści seksualnej księdza...  
 A propos. Żółty szlafrok frote nosiłaś aż do starości. Wystarczyło, że odwiedzając cię, zobaczyłem w łazience któryś z 
kolejnych egzemplarzy (lub ciebie w nim), a z miejsca odzyskiwałaś nade mną pełną emocjonalną kontrolę, której nie mogłem 
wtedy dostrzec i którą umiałem przerwać tylko ucieczką w alkohol i/lub seks. Mało tego, żółty szlafrok frotte podarowałaś mojej 
żonie, a potem, gdy rozbiłem małżeństwo przenosząc się do kochanki, kolejnym egzemplarzem uszczęśliwiłaś moją konkubinę. W 
ten sposób roztaczałaś nade mną „zdalne sterowanie” – swoją psychiczną władzę, która miała porażać nawet zza grobu i na wieki 
zniewolić mnie twoim kazirodztwem. Niestety, twój „odwet zza grobu” już nie działa.  
 Po tym twoim gwałcie na mnie, twojej reakcji-karze za to, że wspomniałem coś o nie dokończonym gwałcie księdza na 
mnie (zgwałcił mnie za następnym razem do końca, nie omieszkał, a ja już się nie broniłem, ale czy podziękował ci, Klimo, chociaż 
za współpracę?), po tym twoim gwałcie nałożonym na jego gwałt, stale dysocjowałem. Przełączałem się na NEMO. Spowodowało 
to, że przez pierwsze trzy lata podstawówki (2, 3 i 4 klasę, bo w piątej trochę jakby odżyłem) chciano mnie przenieść do szkoły 
specjalnej, bo nie radziłem sobie. Nie z nauką, z koncentracją. Wzywany do odpowiedzi, nie słyszałem pytań, nie pamiętałem tego, 
co dobrze umiałem, nawet nie wiedziałem, gdzie jestem i po co. Nie udzielałem więc żadnych odpowiedzi. Dawałaś wychowawczyni 
łapówki, by mnie przepychała z klasy do klasy. Pamiętam mętnie jej wizyty i nerwowe rozważania potem, czy same prezenty 
wystarczą i czy nie obrazi się, gdyby dostała pieniądze. I ulgę, jak wzięła. I potem problem z dyrektorką, która też miała 
zastrzeżenia do moich wyników. Nie umiem ci być wdzięczny za tę troskę. I nie zamierzam się starać. Sądzę, że robiłaś do głównie 
dla siebie i dla wizerunku „rodziny” – aby zatuszować moje objawy wykorzystania. 

Zastanawiam się, kiedy był twój „pierwszy raz” jeśli chodzi o molestowanie dzieci, bo nie wierzę, że ta dewiacja spadła na 
ciebie nagle, po czterdziestym roku życia, kiedy mnie urodziłaś. Mało jest prawdopodobne, by alkoholik mając różne flaszki, wypił 
tylko jedną. Przypuszczam więc, że wykorzystywałaś również twojego dwanaście lat młodszego brata, a mojego wujka P., który w 
wieku siedemnastu lat zginął w Powstaniu Warszawskim, ale także pierwsze twoje dziecko: mojego dwanaście lat młodszego 
braciszka, M., który jako czterolatek zginął w kwietniu 1945 w Niemczech, po wyzwoleniu obozu pracy przez Aliantów. Jego 
istnienie było tajemnicą i dowiedziałem się o nim w wieku dojrzewania. Braciszek wybrał zabawę granatem, na twoich oczach 
(patrzyłaś na to z baraku) i na twoich oczach został rozerwany wybuchem, wołając w ostatniej sekundzie życia: mamo! Oszczędził 
sobie piekła pod twoimi skrzydłami. Nie uwierzyłbym, że chłodnym okiem patrzyłaś jak twój syn się zabija, nawet mimo tego, że 
pod koniec życia wyznałaś to mojej żonie, ale sam miałem z tobą podobne doświadczenia.  

Nie tylko pozwalałaś mi zbierać niewypały i przewozić je z wakacji do domu (miałem siedem i osiem lat i koło Stegny 
Gdańskiej pełno ich było w okopach), ale sama pomagałaś mi je selekcjonować i patrzyłaś jak na schodach ganku podpalam kupki 
trotylu „zdobytego” – przy tobie! – z rozkręconego wielkiego pocisku leżącego w leśnym leju po bombie. Strzelały w górę 
gwałtownym, syczącym płomieniem. Na twoich oczach bawiłem się w sprawdzanie, która kupka najwyżej „sopnie.” A ja wierzyłem, 
że mam najtroskliwszą mamę na świecie! Bo mi pozwala na męskie, prawdziwe zabawy (przedtem mi całkowicie zabraniałaś, nawet 
strzelać z patyka). Miałem więc pociski od karabinowych aż do przeciwlotniczego, który służył za przycisk do papierów na biurku. 
Arsenał ten stał w mieszkaniu na wierzchu; widział go także ojciec i babcia. Zero reakcji także z ich strony. 
 Jeden z pocisków nie pasował do łuski. Był ciut za mały i wpadał do środka, psując kolekcję. Babcia H. – odrębny rozdział 
rodzinnej toksykologii – w „dbałości” o moją edukację, opowiadała mi o pewnych zjawiskach z fizyki. Objaśniła mi w tym czasie, że 
ciała ogrzane zwiększają objętość. Postanowiłem ogrzać ten pocisk nad palnikiem kuchennym, bo gdyby nieco się rozszerzył, 
mógłbym go dopasować. Pocisk okazał się dum-dum i wybuchł mi w obcęgach, cudem mnie nie raniąc. Odłamki były potem w 
chlebie, zlewie, kwaśnym mleku i framudze okiennej. Przeżyłem szok. Przeżyłem i twoje lanie, Klimo, i egzekucję, jaką zleciłaś ojcu 
(połamał na mnie ramiączko), choć byłem przekonany, że tego bicia nie przeżyję. Odebrałem tę karę, na nieświadomym poziomie, 
jako jeszcze jeden komunikat-wyrok, że mam umrzeć, aby uwolnić domowników od siebie, abym ich nie pozabijał. I jako karę, bo 
mój arsenał wylądował na śmietniku. Mam wrażenie, że i mój brat M., i mój wujek P., podobnie jak ja, co charakterystyczne dla 
molestowanych dzieci, nieświadomie szukaliśmy wypadków, tragedii i śmierci. (A propos babci: powtarzała ci często, Klimo, takie 
zdanie-wyrzut: Bo ty jesteś wyrodną, kazirodczą matką. Robiła to jednak nie dla obronienia mnie, a dla swojej potwornej 
toksyczności. Chciała ci dopiec, to było jasne, choć nie wiedziałem, co znaczy słowo kazirodztwo). 
 W tym mniej więcej czasie, latem w Stegnie, zgwałcił mnie analnie jakiś obleśny dziad, w krzakach za gospodarstwem. 
Bawiłem się na podwórku, a on kiwał na mnie zza płotu. Twoje kazirodcze zaprogramowanie, Klimo, sprawiło, że jak 
zahipnotyzowany zostawiłem grabki i blaszany, niebieski traktorek i poszedłem do niego, posłuszny jak trusia. Ustawił mnie przed 
sobą tyłem do siebie, zsunął mi szelki z ramion i szorty – odtąd widzę siebie z i jego z boku, jakby z gałęzi – i pochylił mnie do 
przodu. Potem wspomnienie zmienia kanał: nic nie widzę i tylko odczuwam ból w odbycie. Plus dotyk jego brudnych łap na moich 
biodrach. Śmierdział. Nie wiem jak długo potem leżałem na ziemi i czy leżałem, czy gdzieś się chowałem. Przywlokłem się dopiero 



po zmroku, a ty zafundowałaś mi histeryczne lanie z wrzaskami: Gdzieś ty łaził! Jak mogłeś mi to zrobić! Waliłaś i waliłaś mnie 
pięścią po grzbiecie, biorąc zamachy z półobrotu. Zrozumiałem, że to ja jestem winien temu, że tamten mnie zgwałcił i że zraniłem 
tym ciebie lub cię zdradziłem.  
 Mam pewne wspomnienie z wieku dwunastu lat, z kąpieli. Zawsze je miałem, nieprzerwanie. Stoję w wannie, a ty mnie 
myjesz. Jesteś w prześwitującej halce, widzę twoje nagie piersi i łono. Doznaję wstydu, podniecenia i wzwodu. Patrząc na moją 
erekcję, ganisz mnie z potępieniem: No wiesz?! Co ty wyrabiasz? Przecież to tylko kąpiel!  Zrzuciłaś całą winę i wstyd na mnie, byś 
mogła czuć się niewinna i dalej postępować bezwstydnie. Obarczyłaś mnie absurdalną odpowiedzialnością, by samej nie brać 
odpowiedzialności. Kolejny raz wdrukowałaś mi przekonanie, że jestem zły, zepsuty, zboczony (może dlatego nie zostałem 
zboczeńcem, żeby nie wyszło na twoje). Mam też dużo wcześniejsze wspomnienie z łazienki, gdy w kąpieli bawię plastikową 
kaczuszką, a ty wpadasz i tłuczesz mnie wrzeszcząc, że zachlapałem podłogę. A potem zdzierasz ze mnie majtki. Czułem potworny 
wstyd, obnażony, a dziś pytam siebie, dlaczego wchodząc do wanny zostawiłem na sobie majtki?... Znamienne, że z całego 
dziecinnego życia mam tylko kilka wspomnień z domowej łazienki. Co sprawiło te białe plamy?  
 Mam też i zawsze miałem inne wspomnienie, z plaży w Wisełce, kiedy przebierasz mnie po kąpieli (mam 12 lat!) w wiązane 
z boku płócienne slipy męskie. Wstydzę się ciebie i mam erekcję, a ty ręcznie upychasz mi członek do slipów, zbyt skąpych by się 
zmieścił, tłumacząc, że to dobrze, że jest taki duży, ale slipy są po to, by go trzymać, aby nie sterczał. Upychasz mi go i upychasz, 
abym wiedział jak on ma tam leżeć. Wokół opalają się ludzie, więc robiąc to wszystko, każesz mi osłaniać biodra ręcznikiem.  
 Wykorzystywałaś mnie też emocjonalnie. Na różne sposoby. Musiałem grać rolę twojego kochanko-męża, 
emocjonalnego ratownika i „akumulatora” energii. Funkcjonowałem w seksualnym, miłosnym i emocjonalnym „trójkącie,” 
opiekowałem się twoimi uczuciami i dawałem ci moc do życia, gdy ty szantażowałaś mnie, krzycząc, że „popełnisz samobójstwo,” 
„do grobu cię wpędzę,” „zwariujesz przeze mnie” lub „uciekniesz i więcej nie wrócisz.” Groziłaś: Zobaczycie, jak beze mnie wy 
wszyscy sobie nie poradzicie. Ponieważ ojciec, twój mąż, rzeczywiście nie radził sobie, ani z życiem ani z samym sobą (babcia 
zresztą też, bo „bała się” mieszkać sama i wymusiła połączenie mieszkań w jedno, gdy miałem trzy latka), byłem przekonany, że to 
prawda. Że ja bez ciebie w życiu – „ciut ciut i kaput.”  
 Ubezwłasnowolniłaś mnie, okradając z radości dzieciństwa: niewinność, swobodę, rówieśników, kontakty w zabawach, 
rozwój psychoruchowy i poczucie bezpieczeństwa. Miałem być tylko przy tobie i tylko dla ciebie, jako miły dodatek, przedmiot i 
wizytówka. Nigdy mnie nie wysłuchałaś – nie pamiętam nawet, bym czuł, że to możliwe. Negowałaś moje uczucia i potrzeby. Inne 
zaś wmawiałaś mi i narzucałaś, jak choćby dziewczęcy ubiór, dziewczęce zabawki. Według twojego „wygadywania”, miałem urodzić 
się dziewczynką i zrobiłem ci świński kawał, rodząc się jako chłopiec. Szczytem emocjonalnego poniżenia przez ciebie był dla mnie 
gumowy pas z podwiązkami wystającymi spod krótkich spodenek i pończochy, które mimo moich protestów i płaczu kazałaś mi 
nosić publicznie, na wierzchu. Miałem siedem lat i wlekłaś mnie, palącego się ze wstydu, za sobą po ulicy. Takie same obleśne pasy 
nosiła i babcia, i ty. Na pewno pamiętasz. Mówiłaś: „Nie znasz się, to teraz najmodniejsze”. 

Przekazałaś mi nienawiść i pogardę do mężczyzn, co za tym idzie, fałszywą identyfikację płciową, a właściwe jej brak. Nie 
pozwalałaś mi dorosnąć: miałem być twoim wiecznym dzidziusiem, maskotką do zabawy i niańczenia, której sens jest tylko w 
twoich rękach. Latami, do dziś nadrabiam zaległości socjalne i relacyjne. Mój mózg nie wyrobił sobie wtedy odpowiednich połączeń i 
struktur w krytycznym okresie dzieciństwa. Pozbawiłaś mnie zdolności odczuwania własnych potrzeb i rozpoznawania uczuć. Zabiłaś 
we mnie zaufanie do nich i w dorosłości długo musiałem je wskrzeszać. Bez tej busoli relacyjnej lgnąłem do ludzi wykorzystujących, 
a unikałem zaufania godnych. 
 Nie pozwalałaś mi być nigdy takim jakim byłem. Nie mówiłaś i nie pozwalałaś mówić o problemach, trudnych sprawach i 
bólu, udając, że w naszej rodzinie ich nie ma. To inne rodziny były złe, wszystkie. Przekazywałaś mi pogardę dla innych: mówiłaś o 
nich oszczerstwa, także o naszej dalszej rodzinie: To chamy, prymityw, hołota. Czerwoni złodzieje, mordercy, sprzedawczyki. (Jak 
się czujesz z tym wytykaniem, ty, która własne dziecko sprzedawałaś za dewiantom za pieniądze do usług seksualnych?!) Wpoiłaś 
mi zajadły antysemityzm, z którego wiele lat się otrząsałem. Żydzi mieli być winni „naszym” wszystkim nieszczęściom. Jasne! 
Zwłaszcza temu, że ty mnie molestowałaś i udupiłaś! I masoneria. Ofiarom podrzuca się jakiś obiekt nienawiści, jak psu kość, by 
„wentylować” ich złość i kierować ją i inną stronę, niż jej prawdziwe źródło. Ty na tak odmalowanym tle mogłaś wydawać się 
idealna. 
 Nie broniłaś mnie, stając zawsze po stronie moich oskarżycieli i atakując. W szkole brałaś stronę znęcających się nade mną 
nauczycieli. Seks był absolutnym tematem tabu. No pewnie! przecież „nie mówi się o linie w domu powieszonego”. Powiesiłaś mnie 
na pępowinie swojej pedofilii. Nie mogłem obronić się przed twoimi mackami, ośmiornico, byłem przecież mały. Zniszczyłaś we 
mnie przez to zdolność zbudowania zdrowego małżeństwa i rodziny. To dlatego kiedyś tak strasznie nie lubiłem dzieci i bałem się je 
mieć: coś we mnie rozpoznawało w nich mój los. Zafundowałaś mi mentalny wzorzec na życie, według którego miłość oznaczała 
odtrącenie, ból, zazdrość, zasługiwanie bez końca, upokarzanie się, seksualną orgię, kontrolę i bycie kontrolowanym i rezygnację z 
siebie. Sprawiłaś, że prawdziwa miłość, troska i dobro stały się dla mnie nie do przyjęcia – były przerażającą pułapką. Wiele lat 
opłakiwałem moje dzieciństwo, a właściwie jego brak. I wiele lat się odbudowywałem.  

Wykorzystywałaś mnie fizycznie. Doznałem od ciebie wszelkich formy przemocy – lania, bicia, szturchańców, 
szczypania, ciągnięcia za uszy i włosy...  Bijąc mnie zastraszałaś mnie dalszym biciem: „Cicho, bo jeszcze dostaniesz”. Lałaś, ból 
narastał, aż całkiem stłumiłem jego wyrazy: płacz i krzyk. Sadyzm! Jako paroletni chłopiec uciekałem przed tobą z domu, w stanie 
fugi psychogennej, jak to się klinicznie nazywa i w transie, nie wiedząc kim jestem ani dokąd idę, szedłem bez lęku przed siebie. 
Pamiętam takie dwie sytuacje. Przyprowadzony w końcu, odbierałem masakryczne lanie. To miało mi udowodnić, że jestem 
nieznośnym, najgorszym bachorem. Kilka razy gubiłem się – ale to świadczy o twojej faktycznej „trosce”. Jak mogłaś wyjść z kina, z 
poranku dla dzieci, bez swojego dziecka, zostawiając mnie w sali?? A potem prać mnie za to? Jak mogłaś bawiąc się ze mną w 
chowanego w lesie czy parku, znikać mi tak, aż zaczynałem płakać (miałem obsesyjne przekonanie, że kiedyś, już za chwilę, mnie 
porzucisz na zawsze), by w końcu wyjść zza pobliskiego drzewa z tekstem: No wiesz, ale ty mazgaj jesteś! W ogóle nie można się z 
tobą bawić. Sadyzm... 

Biłaś mnie sama, ale „egzekucje” zlecałaś ojcu – nie będę wyliczał, na pewno pamiętasz. Z najwcześniejszych lat, z 
późnego niemowlęctwa, pamiętam pogrzebacz do kuchni węglowej, który miał swoje miejsce pod wanną. Strasznie się go bałem. 
Pamiętam raz, jak mi podtykałaś go pod nos mówiąc groźnie: Przypomnij sobie. Pamiętam, jak bez końca i do znudzenia, pytałem 
babcię, co to jest, by słyszeć jej niezmienną odpowiedź: „Pogrzebacz. To do grzebania w palenisku, w kuchni lub piecu, gdzie się 
pali”. Jakby ta odpowiedź wymazywała jego oprawcze przeznaczenie, a więc i to, co mi nim robiłaś, Klimo.  

Taką samą taktykę miałem wobec lewatywy, emaliowanego naczynia z gumową rurką i bakelitowym wtykiem, które też 
stało w łazience. „Babciu, a co to jest?” – pytałem bez końca i słyszałem niezmiennie: To jak ktoś nie może zrobić kupki, to mu się 
wlewa tam letnią wodę, i potem może. Tak, Klimo, sadzałaś mnie rano na nocniku, a jak się nie wypróżniłem do godziny ósmej, to 



niezmiennie lewatywa, z pomocą babci. Bakelitowy penis w tyłku, coś tam wstrzykujący, letni płyn... I utrata kontroli nad 
wydalaniem. Tym razem, pytając o to urządzenie, miałem nieświadomą nadzieję, że usłyszę inną odpowiedź, wymazującą tę 
koszmarną rzeczywistość. Niestety... 

Kiedyś, jak czyściłaś buty w przedpokoju i podpełzłem do ciebie na czworaczkach popatrzeć – dla małego dziecka wszystko 
jest takie ciekawe, więc nie chciałem się odsunąć – walnęłaś mnie drewnianą szczotką w skroń przy kąciku oka. Do dziś mam bliznę. 
Potem wiele razy cię pytałem skąd ją mam i udzielałaś mi różnych innych odpowiedzi, najczęściej, że wpadłem do wanny. Rzecz w 
tym, że o wannę nie mógłbym się skaleczyć w tym miejscu. Pytając cię, chyba chciałem, abyś się przyznała i mnie przeprosiła, sam 
nie wiem... Tak, Klimo, nie pieściłaś się ze mną (poza chorą czułością i seksem do jakiego była ona wstępem). 

I wreszcie rzecz, która długo nie mogła mi się zmieścić w głowie. Wyrzuciłaś mnie przez okno, z pierwszego piętra, w 
beciku, takie zawinątko. Być może uratowało mnie to usztywniające zawinięcie, a la powijaki. Opowiedziało mi to zdarzenie moje 
ciało, które nie ma powodu kłamać. Opowiedziały mi też moje reakcje, lęk wysokości w charakterystycznych sytuacjach i moje sny. 
Chroniczny, powtarzający się od kiedy pamiętam sen, że spadam w przepaść. Śniąc, nigdy nie wiedziałem jak to się stało, że lecę, 
ale czułem, że zaraz się roztrzaskam i budziłem się w chwili wyrżnięcia o podłoże. Mnóstwo razy, mnóstwo nocy, mnóstwo 
wariantów, mnóstwo przebudzeń z krzykiem i śmiertelnym łomotem serca... Opowiedziała mi to moja reakcja na terapeutę, gdy 
słuchając tej opowieści, zrobił gest wyrzucania lalko-poduszki za okno... mało go nie zabiłem... Miał łzy w oczach. Skomentował to 
krótko: „Zobacz Tulo, jaką masz na to reakcję”. (Zastanawiałem się, czy to ty mną cisnęłaś za okno, bo może ojciec. Babcia H. 
jeszcze wtedy z nami nie mieszkała. Wychodzi mi, że jednak ty, o czym świadczyć może następne zdarzenie. Ojciec miał inny styl: 
on kopał. Ty miałaś wiele „wejść” z wyrzucaniem przedmiotów za okno). 

Kiedyś, gdy jako parolatek wspiąłem się o 15 cm na balustradę balkonową, tak iż mogłem mieć oczy ponad górnym 
relingiem, chwyciłaś mnie, jak zwykle z tyłu i znienacka, i wystawiłaś całego na zewnątrz. Zawisłem przerażony nad przepaścią 
(wysokość ósmego piętra). To miała być „nauka”, abym nie wypadł. Do dziś mam zawroty głowy wychodząc gdzieś na balkon, 
mimo że potrafiłem w życiu wisieć bez specjalnych sensacji w ponad 1000 metrowych pionowych ścianach górskich. No ale czegoś 
mi jednak oszczędziłaś: np. nie wrzuciłaś mnie do studni, abym nie sam wpadł, ani do pieca, bym się kiedyś nie poparzył... 

Nie mogłem obronić się przed twoją przemocą, byłem przecież dzieckiem. Byłaś parokrotnie większa, cięższa i silniejsza. 
Moje życie zależało od ciebie: jedzenie, dach, ubrania... Nie byłem twoim dzieckiem, ale zakładnikiem, jeńcem, więźniem... Nie 
mogłem pójść w świat i przeżyć. Nie mogłem przenieść się do innej rodziny. Moja bezsilność, jedyna ale ostateczna bezsilność, na 
tym właśnie polegała. Odebrałaś mi poczucie mocy i sprawczości. Złamałaś moją ufność, witalność, sięganie po radość. Przetrąciłaś 
mi psychiczny kręgosłup, wtrąciłaś w mentalne kalectwo (wypełniając proroctwo twojej ciotki M. z Wrocławia). 

Biłaś mnie aż do momentu, gdy w szesnastym roku życia oddałem ci. Raz. Tylko raz, i to we własnej, uprawnionej obronie, 
a przez wiele lat winiłem się za to! A czy ty kiedykolwiek poczułaś się winna? Nie sądzę, bo zawsze krzyczałaś, że to ja jestem 
winien temu, że mnie bijesz, poniżasz... Rozpłakałaś się wtedy, jakbym to ja całe życie cię katował. Klimo, gdybym to twoje bicie, te 
wszystkie ciosy rękami i przedmiotami jakie od ciebie dostałem, otrzymał jednym ciągiem, nie przeżyłbym parokrotnie. Nie było dnia 
bym, nie oberwał, często po wiele razy.  
 Nie mam do ciebie żalu o to, czego mi nie dałaś, bo nie miałaś, nie mogłaś i nie potrafiłaś (to normalne i nikt nie potrafi 
dać wszystkiego ani być idealny). Rozliczam się z tobą tylko z potworności, jakie mi zafundowałaś, nie musząc tego robić – z 
wykorzystania seksualnego w pierwszym rzędzie – z tego, co zależało od twojej woli, czy też braku woli zmienienia samej siebie. Nie 
musiałaś mnie zawłaszczać, współżyć ze mną, gwałcić mnie, sprzedawać klientom, zawstydzać i wyżywać się na mnie, bić. Przez te 
nadużycia, o których piszę, wszystkie twoje dobre starania w moim wychowaniu straciły znaczenie, a nade wszystko umarła moja 
miłość do ciebie. Klinicznie nazywa się to obronnym zerwaniem więzi. Nie chcę jej odbudowywać i mam nadzieję, że nie zobaczę cię 
więcej także po śmierci.  
 Nie zajmuję się przebaczaniem tobie. Niech ci Bóg przebaczy, Klimo. On jest w tym specjalistą i nie chcę z Nim 
konkurować. Przebaczam natomiast sobie, kawałek po kawałku, że byłem taki mały, bezbronny, potrzebujący miłości, akceptacji, 
odzwierciedlenia, bezpieczeństwa... Że nie mogłem się obronić, odejść, ani sam się wychować z miłością (co robię teraz). 
Przebaczam sobie, że, aby to wszystko przetrwać, porzuciłem siebie samego, moją najbardziej wewnętrzną, twórczą i czującą część. 
Że zwróciłem się przeciw swojej podatności na zranienie i że nieraz w dorosłym życiu sam byłem katem dla siebie, przedłużeniem 
twojej egzekutywy. Przebaczam sobie, że storpedowałem tak wiele możliwości własnego rozwoju i sukcesu. Że nie wszystkie 
nieszczęścia zatrzymałem na sobie, i trochę ich przeniosłem na mojego ukochanego syna. Że odsuwałem od siebie miłość, a 
dopuszczałem zranienia. Przebaczam sobie i wynagradzam sobie, odbudowując się mozolnie, zdobywając i uprawiająć całkiem nowy 
zawód tylko dlatego że chcę i wiodąc nowe, wartościowe życie.  

Myślę, że tak przeżyte życie jak twoje, Klimo, to tragedia i kiedy to widzę, to nawet mi czasem przykro. Ale to nie jedyna 
taka na tragedia na świecie. Zostawiam cię z nią przed Obliczem, sam nie wiem Czyim, przed Kogo trafisz. Cieszę się, że nie łączy 
mnie już z tobą żadne współuzależnienie, nienawiść, chęć zemsty, ani przede wszystkim lęk przed tobą, poczucie winy, chora 
lojalność czy tajemnice. Nie obciąża mnie już wstyd za twoje lubieżne czyny ani odpowiedzialność za twój los. Odpowiadam jedynie 
za to, aby moją tragedię przekształcać w siłę. Lęk w miłość. Klęskę w zwycięstwo. Staram się to robić jak najlepiej i dzielę się z 
Wami, Czytelnicy, tą nadzieją. Ocalenie istnieje. To nie kończący się proces. 

TULO 


