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Trudno znale
jednoznaczn definicj tzw.
syndromu dziwki/madonny,
gdy to, co si kryje za jego
powstawaniem, bywa dla ogóøu
bardzo trudn prawd . Ludzie patrz powierzchownie i widz objawy, nie kwapi si
jednak do odkrycia, co mo e je powodowa . Widzimy drzewo, a korzenie zakrywa
ziemia; wolimy analizowa widok ni grzeba si w tym, z czego wyrasta. Dlatego
dyskusje zwykle obracaj si wokóø dychotomii, zauwa anej u pewnych m czyzn,
którzy dziel niewiasty na dwie oddzielne, przeciwstawne kategorie: „ wi te” i
„ladacznice”, „matki boskie” i „prostytutki.” Przy okazji co bystrzejsi bøyskotliwie
teoretyzuj na temat miøo ci u wi conej i miøo ci sprofanowanej. Powierzchnia.
Rozd wi k w postrzeganiu pøci przeciwnej zauwa any jest u m czyzn, jakby
byø im przypisany z natury, a pomijany u kobiet, cho w ród nich te istnieje, gdy w
ich yciu wyst puj podobne przyczyny. U kobiet przebiega jednak raczej po linii:
„wróg – wybawiciel”. U wszystkich takich ludzi to rozdwojenie widzenia wyrasta z
gleby kazirodztwa lub innych wczesnych nadu y seksualnych. Tego jednak wci nie
chcemy widzie .
Stoi za tym zapewne te siøa spoøecznych stereotypów, przyzwalaj cych
m czyznom na rozwi zøo i postrzegaj cych ich jako takich, co „musz si
wyszumie ”, a pi tnuj cych za podobny schemat ycia kobiet, które – nie wiedzie
czemu- maj by z natury wierne, skromne i moralne. Tymczasem, matematycznie
rzecz bior c, liczba aktów seksualnych speønianych po obu stronach musi si (z
grubsza) zgadza , bo przecie z kim si t rozwi zøo uprawia.
Specjali ci od leczenia uzale nie seksualnych widz w tzw. syndromie
dziwki/madonny cz sty wzorzec behawioralny erotomanii i lecz c j , staraj si go
usun . Dopóki jednak obracaj si oni na poziomie behawioralno-poznawczym, nie
mog dotrze do ukrytej, gø binowej dynamiki nadu y seksualnych, z których to
uzale nienie wyrasta – a zatem nie naruszaj korzeni tego uzale nienia. W takim
wypadku ich praca przypomina koszenie trawy.
Jakie mechanizmy psychologiczne stoj za tym, e kto nie potrafi
zaanga owa si seksualnie w osob , w któr zaanga owaø si emocjonalnie, cho
zwykle z øatwo ci anga uje si w seks z tymi, których nie wynosi do rangi miøosnego
obiektu? W ksi ce Kobiety, seks i uzale nienie (Women, Sex, and Addiction),
Charlotte D. Kasl, Ph.D., pisze: „W zdrowych zwi zkach, jako po ycia seksualnego
zazwyczaj wzrasta z upøywem czasu i w miar wspólnie dzielonych do wiadcze . Z
drugiej strony, seks nacechowany uzale nieniem zanika wraz z rosn c znajomo ci

partnera, gdy w staøym, bezpiecznym zwi zku nie tylko przestaje on by ucieczk od
pogrzebanych wspomnie i uczu , ale wr cz zaczyna je przywoøywa .”
Je li chodzi o syndrom dziwki/madonny, wielu autorów podkre la jego
obronn rol , mówi c, e jest dziaøaniem wymuszonym przez nie wiadome l ki przed
wczesnymi wspomnieniami wykorzystania seksualnego, zwøaszcza kazirodztwa, a w
szczególno ci najmniej dostrzeganego kazirodztwa, jakie funduje maøym chøopcom
wiele matek. Psychoanalitycy do dzi operuj wymy lonym przez Freuda
„kompleksem Edypa,” jako stanem rzekomo wpisanym w natur rozwojow dzieci. Za
pomoc teorii dzieci cej seksualno ci czyli teorii instynktów – moim zdaniem trudno o
bardziej diabelski przekr t – przenosz oni kazirodztwo z obszaru realnych faktów,
tak tragicznie wa cych na dalszym yciu i zdrowiu ofiar, w sfer dzieci cych fantazji
i uroje . Przypisuj c dzieciom lubie ne ch ci i prowokowanie seksualne dorosøych,
psychoanalitycy wyznaj cy t teori obwiniaj ofiary, cierpi ce na potraumatyczne
symptomy i próbuj ce ujawnia prawd , oraz neguj ich rzeczywisto – podobnie
jak negowali i neguj t rzeczywisto ich dawni seksualni oprawcy i wspóøoprawcy,
których ta psychoanalityczna teoria per se rozgrzesza.
Tymczasem za ujawniaj cym si w yciu syndromem dziwki/madonny (jak i za
wieloma innymi erotoma skimi kompulsjami) stoi nie „kompleks Edypa,” ale
rzeczywi cie zaznane w dzieci stwie wykorzystanie. Jednak o kazirodztwie po linii
matka/synek wi kszo terapeutycznego establishmentu nie mówi wprost, unikaj c
nazwania rzeczy po imieniu i co najwy ej przeb kuj c argonem psychologicznym o
erotycznej fiksacji chøopców i niemowl t na matkach (mówienie o fiksacji seksualnej
córek na tatusiach jest jako mniej zr czne, bo czytelniej wskazuje na nadu ycia). W
ten sposób „odseksualnia” si kazirodcze matki i idealizuje je jako niewinne
„madonny” – odwrotna strona „dziwki” – i zabieg ten pozwala ukry prawd o
molestowaniu przez nie wøasnych dzieci, a te obarczy win za rozwijany pó niej
powy szy syndrom i inne zaburzenia.
L k przed seksualn i/lub emocjonaln blisko ci w staøym zwi zku miøosnym
to zwykle rozpaczliwa obrona ofiar przed pami ci (faktograficzn i/lub emocjonaln )
zaznanych w dzieci stwie braków i krzywd – próba trzymania ich z dala od
wiadomo ci. U osób z nie uleczon wczesn traum , pragnienie i poszukiwanie
upragnionego, bezpiecznego, kochaj cego rodzica od ywa w yciu dorosøym i
przenosi si na zwi zki maø e skie, staj c si ródøem nierealistycznych oczekiwa
jednego z partnerów wobec drugiego, lub obojga nawzajem. Nie uleczona trauma
sprawia, e wybieramy sobie on lub m a wedøug cech swojej matki lub ojca, by
móc odtworzy t wczesn dynamik w daremnej nadziei, e otrzymamy to, czego
nie mieli my w dzieci stwie i/lub zapobiegniemy temu, co si wtedy dziaøo.
Takie zast pcze odreagowywanie wczesnej traumy, w nie wiadomej nadziei
odczynienia koszmarów z przeszøo ci, mo e ci gn si przez caøe ycie, owocuj c
wzajemnymi oskar eniami, zdradami i rozwodami, co unieszcz liwia kolejnych
parterów i spøodzone dzieci. Maø e stwa i zwi zki staj si polem bitwy, w której
partnerzy ostrzeliwuj si nawzajem støumionymi uczuciami zranienia, zøo ci,
wrogo ci i braku zaufania, jakie powinni skierowa do swoich rodziców i opiekunów,
zamiast ich chroni , idealizowa czy „wybacza ” im. Ten „taniec kwantowy,” jak by to
okre liø Arnold Mindell, lub „toksykoz ”1 wedøug neurobiologii emocjii Ellie van
Winkle, przerwa mo e dopiero gruntowna, gø binowa terapia urazów z dzieci stwa.
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Id ca gø boko w uwalnianie uczu zwi zanych z dawnymi krzywdami i
brakami, terapia bólu pierwotnego (primal therapy), køadzie jednak najwi kszy nacisk
na traum narodzin i w to niej skøonna jest upatrywa podstawowe ródøo
problemów w pó niejszym yciu, w tym syndromu dziwki/madonny, a negowa lub
minimalizowa wpøyw kazirodztwa. Warto pami ta , e „primal therapy” powstaøa w
latach sze dziesi tych ubiegøego wieku – czyli na døugo przedtem, nim w rodowisku
psychoterapeutycznym zacz øy rozlega si gøosy mówi ce o traumie wykorzystania
seksualnego w dzieci stwie i jej tragicznych skutkach – a wi c teorie bólu
pierwotnego, które dostrzegøy najgø bsze cierpienie ludzkie, musiaøy przesun jego
przyczyny na mniej niepokoj ce ródøa ni kazirodztwo, eksponuj c w charakterze
parawanu istotn sk dnin d traum ycia pøodowego i narodzin.
Cho niew tpliwie poród jest do wiadczeniem mniej lub bardziej
traumatycznym, nie przekøada si jednak bezpo rednio na wzorce zachowa
seksualnych, lecz bardziej na ogólne blokady rozwojowe czøowieka i jego progi
niemo no ci – na generalnie mniejsz wiar w siebie i siø przebicia w yciu. Brak
miøo ci matczynej i porzucenie odciskaj si wi c pó niej w kompensacyjnym,
zachøannym traktowaniu miøosnego zwi zku, i seksu w nim, ale nie w jego
przymusowym unikaniu. Czuøe obj cia, pieszczoty i seks maj wtedy dziaøanie koj ce
l k i redukuj ce stres – co mo e by zarzewiem uzale nienia od seksu i/lub miøo ci,
zwøaszcza gdy nakøada si na siln traum narodzin i/lub wczesnego porzucenia.
Za kompulsywnie unikaj cymi blisko ci, wi zi i speønienia zachowaniami
seksualnymi, najcz ciej stoi jednak nie wiadomy przymus powtarzania i odtwarzania
wczesnych, wypartych urazów seksualnych, o których ofiara „opowiada” w ten
odreagowuj cy sposób. Je li wi c napotykamy na przymus unikania blisko ci
emocjonalnej i/lub seksualnej, to musi nim rz dzi uraz pot niejszy ni potrzeba
kompensowania dawnego porzucenia i braku miøo ci, skoro t potrzeb zagøusza.
Takim wzorcem jest kazirodztwo. Czuøe obj cia i seks w bliskiej, staøej relacji, staj
si wtedy czynnikiem rozj trzaj cym traum i generuj cym pourazowy stres,2 wi c
aby tego unikn , ofiary wczesnego wykorzystania cz sto wycofuj si ze wspóø ycia
w maø e stwie i przenosz zarazem swoje bezskuteczne ”opowiadanie” na
przypadkowe kontakty seksualne poza staøym zwi zkiem lub na praktyki
autoerotyczne. Uzale nienie od seksu jest, o czym wie cz
traumatologów,
zazwyczaj form zast pczego odreagowywania wczesnego wykorzystania –
sposobem unikania l ku przed støumionymi uczuciami i blokowania ich.
„Opowiadamy” zast pczo zwøaszcza wtedy, gdy nasze wzorce odreagowywania
nacechowane s l kiem przed blisko ci , co jest charakterystycznym rysem
erotomanii.
Teoria bólu pierwotnego, która mówi, e czuøe obj cia kochanka mog
przywoøywa wspomnienia umierania w dusz cym ucisku kanaøu rodnego i w
rezultacie wywoøywa nie wiadom ch wydostania si , cho prawdopodobna,
wydaje si jednak naci gana i przerysowana, je li chodzi o wytøumaczenie, dlaczego
pewne osoby kompulsywnie uciekaj przed seksem z ukochanym partnerem i przy
tym równie kompulsywnie wchodz w jednorazowe, przypadkowe kontakty
erotyczne. Bo je li seks jest czym brudnym, rani cym i zøym (a taki przekaz
wdrukowuje nam wykorzystanie seksualne w dzieci stwie) to jak mo na uprawia go
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z kim ukochanym, nie kalaj c go i nie obra aj c? Do tego trzeba wybra kogo ,
kogo obdarza si cechami „dziwki,” nie „madonny” – a z kim nie mo na mie
zwi zku. I jak, maj c seksualne pragnienia, lub w ogóle b d c kim seksualnym,
mo na, po do wiadczeniach wykorzystania w dzieci stwie, nie czu pogardy i wstr tu
do siebie? Chyba tylko wtedy, gdy uznamy, e wszystko, co cenne, stracili my wtedy
bezpowrotnie, wi c teraz mo emy ju „i na caøo .” Tak anoreksja seksualna, jak i
rozwi zøo (promiskuityzm) jest uzale niaj c form seksualnej nienawi ci do
samego siebie. Nienawi ta zostaje przekierowana z odrazy do wczesnych aktów
wykorzystania, za które ofiary czuj si winne, jak i z ich wypartej, uzasadnionej
w ciekøo ci na pierwotnych oprawców.
Intymno w staøym zwi zku jak prze ywamy dorosøym w yciu, øatwo wi c
wyzwala støumione wspomnienia kazirodztwa, nadu y i deprywacji emocjonalnej z
przeszøo ci. Wspomnienia te mog napøywa ze szczególn siø , zarówno u kobiet jak
i m czyzn, w pewnych momentach, takich jak ci a, poród, stanie si matk (st d
tøumi ca wszystkie uczucia, nie rozumiana pod wzgl dem przyczyn, depresja
poprodowa), karmienie piersi , czynno ci piel gnacyjne przy dziecku lub osi gni cie
przez nie wieku wøasnej wiktymizacji.3 Dopiero, gdy skontaktujemy si z t dawn
traum w terapii, przestaniemy musie unika wszystkiego, co j nam przybli a.
Przymus unikania blisko ci seksualnej i emocjonalnej nap dzany jest przede
wszystkim impulsem obrony przed wpeøzaniem do wiadomo ci faktów i uczu z
wczesnego wykorzystania seksualnego przez zaufane i niezbywalne w dzieci stwie
osoby. Trauma ta sprawia, e w dorosøo ci m przestaje interesowa si on i
cz sto staje si wobec niej impotentem, podobnie jak ona mo e do wiadcza
anorgazmii i ozi bøo ci wobec m a. Dziaøa tu bowiem nigdy nie wniesiona w
dzieci stwie, i niemo liwa wtedy, reakcja oporu wobec opresora. Bronimy si przed
wykorzystuj cym rodzicem lub innym wa nym dorosøym, komunikuj c zast pczo i
nie wiadomie partnerowi: NIE ZROBISZ MI TEGO! Rozgrywaj c w ten sposób dawn
traum w dzisiejszej rzeczywisto ci, osoby wykorzystane daremnie próbuj odzyska
kontrol nad sob i nad sytuacj , gdy ich molestowane dzieci ce ciaøka „zdradzaøy”
je, odczuwaj c mimowolnie pobudzenie: niechcian , przera aj c przyjemno
wskutek wymuszonej stymulacji…
Je li wykorzystanie seksualne poprzedzone byøo uwiedzeniem i oznaczaøo
fizyczn zdrad intymnej blisko ci emocjonalnej, lub je li miaøo cechy sadyzmu
(oprawca wyszukiwaø nasze najczulsze punkty, by wøa nie tam nas zrani ), potykamy
si potem cz sto o nie daj cy si pokona próg na jak kolwiek blisko uczuciow .
Mo emy wtedy otwiera si bez enady przed nieznajomymi, ale trzymamy staøego
partnera lub partnerk z dala od dost pu do naszego wn trza.
Syndrom dziwki/madonny bywa nap dzany tak e schematem rozszczepionego
rodzica. Dziecko, by poradzi sobie z traum i prze y przy wykorzystuj cym,
drenuj cym je i torturuj cym rodzicu, rozdziela go na dwie osoby: dobr matk (lub
ojca), która jest tylko chwilowo nieobecna – jest gdzie niedaleko i zaraz przyjdzie – i
na zø matk (lub ojca), która tylko teraz jest obecna, lecz zaraz sobie pójdzie, robi c
miejsce tej pierwszej postaci, która jednak nawet je li si pojawia, nigdy nie zostaje
na staøe. Strategia taka pozwala przetrwa koszmar dzieci stwa, daj c iluzoryczn ,
ale skuteczn (na zasadzie placebo), pociech i nadziej . Jednak w pó niejszym yciu
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wzorzec ten nie znika i nie pozwala realistycznie widzie bliskiego partnera lub
wspóømaø onka, który dopóty mo e uosabia dla osoby wykorzystanej dobrego, nie
zagra aj cego rodzica, dopóki nie wchodzi w gr seks. A gdy wchodzi w gr
intymno seksualna, zaczyna on uosabia zøego rodzica, wi c nie mo e by mowy o
blisko ci zwi zku, bo ta z miejsca wrzuca w dawne uczucie zagro enia.
Tak wi c osoby molestowane seksualnie w dzieci stwie nie mog zazwyczaj
pozwoli sobie na widzenie obiektu po da w staøym partnerze, którego kochaj ,
gdy grozi im to powrotem pogrzebanych uczu i wspomnie zwi zanych z
kazirodczymi do wiadczeniami z matk lub ojcem. Wypreparowuj wi c on (lub
m a) z wszelkiej seksualno ci i osadzaj j (lub jego) w roli nieskalanej dziewicy
(lub zadaniowego robota), a swoje po dania kieruj na osoby nieznajome, którymi
mog pogardza , albo usypiaj wøasn seksualno caøkowicie. Tak wi c, w pewnym
sensie, w syndromie dziwki/madonny (inaczej anoreksji/rozwi zøo ci), istotnie dziaøa
dynamika zafiksowania na pierwotnej urazowej relacji z rodzicem, cho oczywi cie
nie w taki sposób, jak to przedstawia teoria psychoanalityczna.
Aby zdrowie z nadu y i pomaga innym zdrowiej cym, nie mo emy
pozostawa pod wpøywem jakiejkolwiek doktryny pedagogicznej, psychologicznej czy
religijnej. Musimy by gotowi, w wolno ci wewn trznej, przyjmowa wszystko, co si
przed nami pojawia z traumatycznej przeszøo ci i nie zaprzecza nawet najbardziej
przera aj cym faktom, o których opowiadaj nasze ciaøa, nasze emocje oraz nasze
sny, wizje i retrospekcyjne obrazy – faktom, od których wi kszo spoøecze stwa
chce si odgrodzi przeintelektualizowanymi spekulacjami ró nych szkóø i teorii
psychologicznych. Je li sta nas, jako pomagaj cych i/lub zdrowiej cych, na tak
wolno i prawdziwo , odkrywane fakty same ukøadaj si w caøo i opisuj swój
rzeczywisty sens.
Kazirodcza trauma nap dza, wzmacnia i ukierunkowuje na niespeønienie
powszechny ludzki dramat seksualny, który – nie rozumiany – staje si tematem tak
ch tnie ogl danych przez nas oper mydlanych i czytanych „arlekinów,” ale te i
naszym tragicznym realnym udziaøem w yciu. Je li jeste my ofiarami wykorzystania
seksualnego, taki zmistyfikowany stan trwa a do szcz liwego momentu trafienia na
wøa ciw terapi .4 Kiedy zaczynamy likwidowa w sobie opisan potraumatyczn
dychotomi , znika dychotomiczne traktowanie innych ludzi i wiata, a mydlane opery
przestaj nas wzrusza (mydli oczy), bo zaczynamy identyfikowa zakodowany w
nich, smutny przekaz i zmienia go we wøasnym yciu.

Zobacz: Agnieszka Widera-Wysocza ska: Psychoterapia integracyjna osób po urazie
chronicznym doznanym w dzieci stwie
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