
http://www.youtube.com/watch?v=RTgdbT5hBDc

 W dawnych czasach uważano, że zły duchy mogą opętywać ludzi i 
sprawiać, że przejawiają oni dziwne i przerażające zachowania. Prowadzone w 
XIX wieku badania nad tzw. histerią, doprowadziły kilku naukowców do 
odkrycia, że jedna osoba może mieć kilka oddzielnie funkcjonujących 
osobowości. Na tym unikalnym filmie badawczym z lat 1920tych, kobieta 
przejawia różne alter-ego, które uważają, że są oddzielnymi ludźmi.jedno, to 
mężczyzna, któremu bardzo nie pasuje bycie w kobiecym stroju. Inne, to małe 
dziecko. 
 Przypadłość ta znana jest pod różnymi nazwami, ale obserwowana była 
od stuleci. Dziś określa się ją mianem osobowości wielorakiej lub mnogiej. 
0:57 
 Ta studentka ma wiele osobowości, a jedna z nich chce ją zabić. 
 Czterdziestoletni policjant nosi w sobie torturowane dziecko. 

– Ale tato, czy możesz mi powiedzieć... – żona i matka dzieciom staje się 
pięciolatką, która właśnie uczy się pisać swoje imię. 
 W jaki sposób wszyscy ci ludzie zostali umęczeni i połamani na różne 
części, różne osobowości? Czym jest dziecięcy ból, jaki spoczywa pogrzebany 
w nieznanych głębiach umysłu? W jaki sposób mogą oni odszukać w sobie 
zabójcze wspomnienia, które kryją tajemnice ich przeszłości jak i obietnicę 
uzdrowienia? 

OSOBOWOŚC MNOGA – w poszukiwaniu zabójczych wspomnień 
1:40 
 Dwa razy w tygodniu Gretchen idzie przez miasto spotkać się z terapeutą.  
Nie stać ją na samochód, bo te niewielkie środki, jakie ma, wydaje na leczenie.  
Jest po rozwodzie; ma dwójkę dzieci, których prawie nie widuje.  

– I to mnie dołuje, że mam trzydzieści cztery lata i powinnam być, no 
wiesz, jako matka z dziećmi i stać na nogach zawodowo, no... dojść w życiu do 
czegoś, robić coś. Przez większość dorosłego życia Gretchen ma poważne 
problemy psychiatryczne. Leczy się od wielu lat, ale psychiatrzy nie są zgodni w 
diagnozach.  
  – OK, dobry moment na przyjście. 

– Nie wiedziałam, ja oczekiwałam... 
  – Nie, to właśnie dobra chwila. Dobry czas. Mówiliśmy ostatnio o 
złości... 

– Wiem, że nie lubię, jak... 
 Dwa lata temu Gretchen została zdiagnozowana jako osobowość mnoga. 
Każdego dnia boryka się, by jakoś funkcjonować. Próbuje rozpaczliwie 
dowiedzieć się, co jest nie tak. Jej problemy zaczęły się jak była dzieckiem.  

 – Zawsze czułam się inna. Nie czuję się taka jak wszyscy. Myślałam 



sobie, że jestem stuknięta. No i przecież to właśnie na okrągło słyszałam.  
  – Jesteśmy tacy świetni w ukrywaniu siebie. I wyglądaniu normalnie.  
  – Nie chcę, by ludzie myśleli, że jestem wariatką. Więc chcę wyglądać 
normalnie pod każdym względem. Chcę pasować do reszty.  
3:30 
  – Wszystkie te kategorie należy uważać za podporządkowane...   
 Gretchen wróciła do szkoły, by zdać maturę. Uczy się dobrze w małym 
college'u w stanie Nowy Jork. 
  – Czy coś jeszcze? 

 – Tak, chcę się dopytać, bo myślę, że ta nadrzędna jest o wiele bardziej 
ogólna, podrzędna zaś... 
  – Tak, masz tam przypis, zobacz. 

 Gretchen studiuje też sztuki piękne, na wydziale malarstwa i rzeźby. 
4:00 

 – To takie typowe dla mnie w szkole, że gdy dzieje się coś na zajęciach 
czy w klasie, muszę natychmiast znaleźć bezpieczne miejsce, więc wybiegam w 
panice z sali, by znaleźć jakiś bezpieczny kąt dla siebie.  
 W stresie, Gretchen przełącza się na inną osobowość, silniejszą 
emocjonalnie.  

 – Gretchen miała dziś ciężki dzień, więc wyszłam na wierzch, żeby iść na 
lekcje, zaliczać egzaminy, uczyć się. Bo dla mnie to o wiele łatwiejsze niż dla 
niej. Ja dużo szybciej kapuję, a ona jest taka nerwowa, i zaraz, no wiesz...  

 Gdy trzeba mieć asertywność i radzić sobie w stresujących sytuacjach, 
zjawia się osobowość agresywna, kryjąca się pod imieniem Maysel. To postać, 
która często jest wroga i bardzo krytyczna wobec Gretchen:  

– Ona jest taka nieogarnięta, nie umie jasno myśleć, stale się czegoś boi, 
wpada w depresje, jest dysfunkcyjna. Ona wcale nie funkcjonuje, może tylko 
siedzieć i nic nie robić. 
  – Kiedy inne wychodzą, to nie wiem co się dzieje... To, co dzieje się ze 
mną, to tak, jakbym została wciągnięta do środka, w siebie. Czuję wtedy jakbym 
się odcinała, jestem gdzieś bardzo daleko i nie mam przytomnej świadomości 
tego, co dzieje się tu, naokoło. 
5:25 

 – Zachowuję wielki spokój... 
 Gdy Gretchen przełącza się na inną osobowość, często nie wie, że ta 
przejęła właśnie kontrolę. Przez to traci – nieraz godziny, nieraz cały dzień. 
Komunikuje się ze swoimi częściami pisząc dziennik, wprzód i wstecz: każda 
osobowość ma inny charakter pisma.  

– Gdy to zaczęłyśmy pisać, zażyczyłam sobie, żeby gdy któraś z nas jest 
na zewnątrz, to proszę, by zapisywała datę, godzinę i to gdzie była, co robiła, 



kogo mogła spotkać, żebym miała jakieś pojęcie, gdzie przebywało moje ciało. 
Bo to dla mnie trudne, nie wiedzieć, gdzie wędrowało moje ciało: tak wyjść 
nagle w jakimś miejscu i zdać sobie sprawę, że minęło pół dnia, że po drodze 
były np. lekcje czy spotkania z ludźmi... 

 Gretchen jest trapiona przez intruzywne obrazy i ataki niekontrolowanej 
paniki. Gdy któregoś wieczoru uczyła się w bibliotece, ktoś sprzątający obok 
włączył odkurzacz. Ten dźwięk wywołał w niej panikę, zaczęła uciekać. 
Staraliśmy się pomóc... 

 – Muszę iść, muszę lecieć... Jezu... Co? Nie dotykaj... 
 Ataki paniki są u niej na porządku dziennym, wyzwalane przez pewne 
drobiazgi wizualne lub dźwięki. Mogą zdarzać się w dowolnym miejscu i 
czasie.  

 – Nie wiem co, co zrobić... O Boże, muszę stąd wiać, tam gdzie 
bezpiecznie... 
7:12 

 – Nienawiść, nienawiść, nienawiść, nienawiść... 
 Okalecza ją oprawcze alter-ego, które uważa, że Gretchen powinna 
cierpieć i być ukarana. Ma to zwykle formę cięcia rąk i dzieje się poza jej 
wiedzą czy kontrolą.  

– Ona tnie naprawdę poważnie. I, i, i... zostawia mi je w dzienniku, te 
ślady. Kiedy znów wychodzę, mam masę stron poplamionych. Cała książka 
pokryta krwią.
8:00 
 Pewnego wieczoru, gdy Gretchen pracowała w studio swojej szkoły 
artystycznej, kontrolę przejęło jej destrukcyjne alter. Znalazła potem rany cięte 
na rękach i ślady krwi na ubraniu. Wróciła do studio sprawdzić, co ta 
osobowość narobiła.  
  – Co tu się stało, Gretchen? 

 – Zrobiła.... pocięła... Ostatnia zmiana była o 22:30 czy 23. A potem nic 
nie pamiętam. Nie wiedziałam, że zostałyśmy pocięte aż do popołudnia 
następnego dnia. Muszę to posprzątać. 
9:02 
 Okaleczanie się trwa od lat. Gretchen ma setki blizn, na rękach i innych 
miejscach ciała. Ale to ostatnie pocięcie było dużo poważniejsze niż na ogół – 
jej życie wymyka się spod kontroli. Stanowi zagrożenie.  

 – Muszę wiedzieć, dowiedzieć się co mi się stało... żebym mogła sobie z 
tym poradzić i wyzdrowieć z tego. Nie mogę wyzdrowieć z czegoś, czego nie 
znam, nie wiem czym jest i czego dotyczy. Muszę to jak najlepiej pojąć, żebym 
mogła pójść do przodu z moim życiem.  
9:58 
 Gretchen wyrusza po pomoc: jedzie ponad trzy tysiące kilometrów, do 



szpitala psychiatrycznego w stanie Teksas, bo tam jest oddział specjalizujący 
się w leczeniu osobowości mnogiej.  
  – Z dobraniem się do wspomnień jest tak... 
 Terapia szpitalna koncentruje się na odkrywaniu wypartych wspomnień, 
takich jakie nosi Gretchen. Każda z osób, które tu przebywają, zmaga się z 
sobą, by dotrzeć do swej przeszłości i uporać się z nią.  
  – Zdolność do odkrycia swych wspomnień oznacza też, że może się to 
wiązać z przyjęciem czegoś o kimś, bliskim czy ważnym, co wolelibyście 
wykreślić lub nie wiedzieć.  
  – Co jest w tym najboleśniejsze?  

– Uwierzenie, że to stało się naprawdę 
  – Tobie? 

 – Temu ciału... 
10:50 

– Wiem, tak, słyszę w głowie taki krzyk; „uciekaj!”, ale ja nie mam 
dokąd, jestem wciśnięta w kąt... I myślę … poza tym, że nie mogę ... to widzę … 
moje ciało jako dziecka, takie małe, drobne... jak było wtedy... 
 Gretchen opisuje szpitalnemu terapeucie coraz bardziej żywe i wyraźne 
retrospekcje, a ten daje jej oddźwięk. 
  – Pytałaś od dawna, lata całe prosiłaś w głębi swoje wnętrze, aby ci 
ukazało wspomnienia, dopełniło je, żebyś wiedziała co się stało i co tam się 
dzieje. 
http://www.youtube.com/watch?v=LfTr8uFhkjA&NR=1&noredirect=1
0:00 
  – A co dzieje się teraz?  
  – Czuję, że to jest całkiem blisko...  
Doszłam do punktu akceptacji – uznania, że coś mi się stało, że byłam 
seksualnie wykorzystywana. Jak próbuję o tym myśleć, dopuszczam, że coś 
takiego mogło mnie spotkać i czuję, że jestem coraz bliżej i bliżej czegoś, co... 
że mogę wiedzieć kto to był lub prawdopodobnie był. Ale to nie pasuje to tego, 
co wiem, że przeżyłam, co pamiętam, że doświadczałam i słyszałam. Wszystko 
pasuje, ale to nie pasuje.  
  – Miałam cudowne życie, mam mnóstwo szczęśliwych wspomnień, 
miałam pełno cudownych rzeczy w dzieciństwie... 
  – Liście zmieniają się w białą koszulę... 
1:27 
 W terapii zaczynają wyłaniać się osobowości pamiętające nadużycia, 
których sama Gretchen nie pamięta. Kevin zadaje pytania, by pomóc jej złożyć 
z kawałków, co się wtedy działo.  
  – Czy na tym policzku jest zarost? 
  – Nie. 
  – Broda? 



 Osobowość, która jest przerażonym dzieckiem pamięta zbliżanie się 
kogoś, kto ją skrzywdził.  

– Czuję się taka mała, nie mogę, naprawdę małą, malutka... Nikt... 

 Wspomnienia stają się coraz żywsze, wyraźniejsze, są takie, jak wtedy: 
odtwarzają dokładnie to, co się działo wtedy, w sytuacji wykorzystywania. 
Przeszłość i teraźniejszość stają się nie do odróżnienia. 

  – Wciąż jesteśmy w Teksasie, w 1992 roku. Jesteś bezpieczna, ale wiem, 
że to naprawdę są przerażające wspomnienia. Co się pojawia? 
  – W-, wi-, widzę wi-, wielkie ręce... 
  – Co robią te wielkie ręce? 

– Nie zniosę tego... nie zniosę tego!... nie zniosę tego!... 
 Gdy doświadczanie staje się zbyt trudne osobowość dziecka usiłuje uciec 
przez ścianę. Te alter-ego mają wspomnienia, że były wykorzystywane. 
Gretchen zaś zbliża się do odkrycia tego, co się działo.  
3:10 
  – Kto tu jest? 

 – To byłam ja, Filth... Wiesz, najlepsze w tym całym pisaniu jest to, że 
ono mnie wywołuje. To moje pismo, to moje pismo, widzisz... wiele stron. A to 
pismo Gretchen.
  – To ty ją kaleczysz? 

 – Chcę ją zniszczyć i niszczę wszystko co ona zrobiła i chcę zranić ją w 
tak bardzo jak tylko się da. Ja w środku jestem tą, która musi ją 
powstrzymywać; wyzywam ją od najgorszych, biję. Po prostu wytnę z niej całe 
to gówno. Tak. Jestem w tym świetna.  
  – Czemu to robisz? 

 – Chcę ją zabić, tutaj... 
  – Co takiego zrobiła? 

 – Przestałam rosnąć jak miałam czternaście lat, bo wtedy zaczęła 
interesować się chłopakami, randkami i całym tym... a ja tego nienawidziłam i 
nie chciałam ani kawałka tego. Więc zrobiłam stop i pozostałam na czternastce. 
Bo w ten sposób nikt mnie nie będzie nigdy dotykał. A jak ktoś dotyka Gretchen, 
mnie to strasznie boli i nienawidzę tego i nienawidzę jej, że na to pozwala. Więc 
ją tnę. 
  – Musimy zbudować w Gretchen poczucie sprawdzoći: zdolność 
odpierania przymusów przełączania się, okaleczania się, cięcia... 
 Przypadek Gretchen był omawiany na zebraniu personelu i konsultowany 
z jej psychiatrą i terapeutą. 
5:10 
  – Myślę, że ona doświadcza mnóstwa lęków o swoje ciało; mówi: 
dlaczego moja głowa wali w ścianę, dlaczego ktoś mnie tnie po rękach? Czy 



jest świadoma tego, co dzieje się w niej i dlaczego, fizycznie? 
  – Ona powoli zaczyna to ogarniać. Jedną z rzeczy, jaką staram się by 
zrozumiała jest to, że ma w sobie ogromne ciśnienie, która napiera i rodzi 
konflikt między nią, a tymi wewnętrznymi postaciami, które od tak dawna  
niosą pamięć jej krzywd i które chcą, by inni ludzie dowiedzieli się, co się jej 
stało, by już nie musiały dźwigać tych wspomnień. Te części wywierają wielki 
napór na opowiedzenie swoich historii, ujawnienie, co się wydarzyło. 
 Wspomnienia Gretchen są wciąż zablokowane i ten impas zaczyna 
hamować postępy terapii. Trzeba dotrzeć to tych osobowości, by pamięć, jaką 
niosą, przybliżyła ozdrowienie. Gretchen dostaje amytal sodu – narkotyk zwany 
serum prawdy, który pomoże przełamać jej opór przed przypomnieniem sobie 
traumatycznych zdarzeń. Zostaje zapięta w pasy, gdyż niektóre z jej alter mogą 
być bardzo niebezpieczne. 
6:22 
  – Wczoraj byliśmy przy tym, kiedy Gretchen była dzieckiem, tam w 
łazience i tak podkurczała nóżki. Co wiesz o tym? 
  – Tak... oni ciągle tam są... 
  – OK, pozostań przy łazience. Co się wtedy działo? Zostańmy w tej 
łazience. Idźmy do końca. 

 – Zbliżają się, w łazience podchodzą do nas. 
  – Co dalej? 

 – I dalej... mam ten penis w ustach... Jejku! 
  – Czyj jest ten penis? 

 – Nie wiem... 
  – Co widzisz?  

– Tatę. Moją matkę, ... jak każdy, jak każda... 

 Napływające wspomnienia zaczynają mówić o oralnych i waginalnych 
gwałtach, które miały miejsce w łazience. Jak dotąd, to najbardziej wyraźny, 
szczegółowy materiał, ale nagle zjawia się inna osobowość – Enigma, 
niebezpieczne alter, pień całej autodestrukcji Gretchen.  
  – Enigma, co dzieje się z tobą, gdy te puzzle zostały złożone, tajemnica 
wydobyta? ...? Czy jesteś w jakiś sposób ukarana? 
  – Zabiję wszystkich! Zabiję ją! Zabiję każdego... 
  – Posłuchaj, ja jej nie zabiję, tu nie ma kar, nie mam zamiaru jej zranić, 
ani tym bardziej zabić. Zadbamy o nią i będzie bezpieczna. I do tego 
potrzebujemy twojej pomocy. 
  – Ona to lubi, kutasa, to mała kurwa... 
  – Nie, to nieprawda. Tak mówił oprawca, ale to było kłamstwo. 

  – Zadaniem Enigmy jest zabić ciało, z które może lub powinno uwolnić  
wspomnienia. Słyszeliście, jak w połowie wywiadu mówi: „Zabiję ją pierwsza, 



zanim wy zdążycie”. To każe mi myśleć, jak wyglądało wtedy zagrożenie dla 
Gretchen – podejrzewać, że oprawcy np. mówili jej : „Zabijemy cię”. 
8:40 
  – Tak wyglądałam... Ciekawe ile mam tu lat? Wygląda na całkiem 
szczęśliwą. 
 Gretchen była wyczerpana po ostatniej sesji, więc zjawia się osobowość: 
Pogodne Dziecko: 
  – Wycięłam sobie to zdjęcie... 
  – Ile masz lat? 
  – Osiem. … Mieliśmy kilka bardzo ciężkich dni, wszyscy, wszystko, każdy 
załamywał ręce... 
  – Tak? I co działo się wtedy? 
  – No... nie znam każdego szczegółu, ale było w środku wiele osób, które 
były bardzo smutne i zbolałe... ból żołądków, ból gardeł, a najgorsze, to ten 
straszny ból serc. Czasem serce... Oni mają zranione serca. Próbowałam tylko 
jakoś... / Oraz mogła się bawić ze sobą, robić coś, nie? Nie chcę żeby tak się 
działo. 
9:50 
 Sama Gretchen była nieświadoma wspomnień, jakie pojawiły się w 
terapii. W następnym kroku powinna dowiedzieć się o wykorzystaniu, które 
było zbyt bolesne, by je pamiętać. 

  – Enigmo, nie rozumiesz tego, że ona była bardzo mała, niewinna. 
 – Nie! Ona daje każdemu, każdemu! 

  – Teraz, jak to oglądamy, jak patrzysz na tę filozofię, zwracaj uwagę, co 
się dzieje w tobie w każdej chwili, OK? 
  – Ojej, nie pytaj mnie tylko czemu ona nie może... 
  – Jest pytanie, czemu twoje dorosłe ciało nie mogło walczyć z siłą 
większą niż wtedy? 

 Kevin poprosił Gretchen, by obejrzała film z ostatnich swoich sesji, aby 
mogła przekonać się, że inne osobowości pamiętają. Ale gdy poznawała coraz 
więcej szczegółów swojego wykorzystania, jej umysł zaczął blokować te 
przeżycia. W ten właśnie sposób chroniła siebie przed bólem kiedy była mała. 

 ( – I dalej... mam ten penis w ustach... ) 
  – Gretchen, zachowaj kontakt z tu-i-teraz. Co czujesz teraz? 

– Nie dotykaj mych stóp! Nie dotykaj mych stóp! Won od moich stóp 

 Po kilku minutach, skonfrontowana z dawnymi nadużyciami, zjawia się 
Enigma. Zieje furią i wściekłością: 



 – Nie dotykaj mych stóp! Nie dotykaj mych stóp! 
  – Czy tak się działo, kiedy byłaś krzywdzona, czy ktoś cię trzymał za 
stopy? 
http://www.youtube.com/watch?v=zEvDIt7QqaQ
0:00 

 – Dawaj, naprzód, dawaj! Zabij to ciało! No, naprzód, zabij to ciało! My 
zawsze pozostaniemy!!! My zawsze pozostaniemy!!! … Szał! … Będziemy 
wściekłe! Zawsze będziemy wściekłe! Zawsze będziemy! Zawsze będziemy! 
  – Nie, nie jesteś demonem, nie jesteś... 

– Och! 
  – Nie wiem czego dotyczyła twoja mowa, ale to nie jest prawda, ty nie 
jesteś taka. 
0:35 
  – Miałem przeczucie, że tak się to potoczy. To bardzo częsta reakcja, że 
kiedy materiał jest tak dalece wyparty i pacjenci widzą go potem na filmie lub 
odsłuchują, więc wiedzą, jak bardzo są to realne rzeczy, ich zaprzeczanie 
topnieje. Stają twarzą w twarz z prawą, traumą i bólem, To, tak, to jest potężny 
szok, Nasi pacjenci mają kontakt z tymi nagraniami przez całe tygodnie i 
miesiące. W warunkach szpitalnych zaczynają coraz lepiej wiedzieć, co 
przeżyli i szok mija im dość szybko.  
  – Co się działo przez ten czas od kiedy zniknęłaś? Jaka jest ostatnia rzecz 
którą pamiętasz? 

 – Byłam... czułam jakieś zagrożenie i... 
 Pod koniec dnia Gretchen doszła do siebie. Kevin z nią rozmawiał i 
dostała od nas zapewnienie, że zrobiła ważny postęp w zdrowieniu. 
  – Rozumiem. I częścią tego sukcesu może być odkrycie, że nie musisz w 
stresie „wychodzić”, przełączać się, i że pozostanie może cię tylko jeszcze 
wzmocnić. Bo masz o wiele więcej mocy sprawczej, niż myślisz. … Chcesz 
jeszcze coś powiedzieć? OK.  
2:07 

 – Przez całe życie walczyłam, by przetrwać w moim ciele. I więcej niż 
tylko przetrwać. Nie chcę tylko przetrwać, to robiłam zawsze, o wiele za długo. 
Tak się nie da żyć. A ja chcę zacząć życie. I czuć, odczuwać, nie tylko istnieć.  
 Po czterech miesiącach leczenia Gretchen wróciła do domu i ukończyła 
college, broniąc dyplom z najlepszym wynikiem, osiąganym tylko przez 1% 
studentów. Gene Alphew, która wie, kim był jej dawny oprawca, pomaga jej 
zdrowieć poprzez terapię; przejęła ster jej życia terapia pomaga kontynuować 
naukę.  



3:32 
 Kto strzela? 


