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 Poprzednie badania pokazały związek między wiktymizacją wykorzystania seksualnego w 
dzieciństwie (WSD), a angażowaniem się w dorosłym wieku w zachowania seksualne oznaczające 
wysokie ryzyko (Allers, Benjack, White i Rousey, 1993; Browne i Finkelhor, 1986; Fergusson, 
Horwood i Lynskey, 1997; Knutson, 1995; Thopmpson, Potter, Sanderson i Maibach, 1997; Urquiza 
i Capra, 1990). Zachowania te obejmują kompulsywność seksualną, niewybredność seksualną 
(promiskuityzm), impulsywno/intruzywny seks, prostytucję i nieużywanie prezerwatyw. Chociaż 
pewne prace zbadały psychologiczne zmienne mogące zapośredniczać wchodzenie w ryzykowny 
seks, jak ochronne używanie prezerwatyw (Thompson i kol., 1997), poczucie seksualnej winy 
(Walser i Kern, 1996), szacunek dla samego siebie (Low, Jones, MacLeod, Power i Duggan, 2000), 
asertywność seksualną (Morokoff, 1997) i sztywność postaw względem płci (Lsak, Hopper i Song, 
1996), wiele zagadnień wciąż jeszcze czeka na zbadanie. W tym rozdziale przedstawiamy zespół 
mechanizmów poznawczych, które mogą zapośredniczać związek między doświadczeniami WSD a 
późniejszym wchodzeniem w wysokie ryzyko seksualne. 
 Mimo że podchodzimy do tych badań z nieco innej strony, jednak tak samo podzielamy 
przekonanie o istotności dokładnego zrozumienia procesów poznawczych będących zarówno 
wynikiem nadużyć i aktów i agresji seksualnej jak i przyczyną ich dalszego powodowania. Freyd 
poświęciła ostatnie dziesięć lat na teorie i badanie związku między traumatycznymi 
doświadczeniami, szczególnie WSD, a ich poźniejszą nieświadomością i amnezją. Celem tego 
programu badawczego było wykrycie powodów i mechanizmów sprawiających, że nadużyte 



seksualnie w dzieciństwie osoby nie są świadome swego wykorzystania lub nie są zdolne 
przypomnieć go sobie przez jakiś długi okres życia. To pytanie o nieświadomość seksualnej traumy 
Freyd ujęła z kognitywnej perspektywy naukowej i wiele jej prac empirycznych polegało na 
laboratoryjnych badaniach mechanizmów poznawczych biorących udział w zjawisku dysocjacji. W 
czasie tych lat budowania teorii i prowadzenia badań nad związkami między traumą a dysocjacją, 
Freyd określiła także konsekwencje tego dla świadomości seksualnej i schematów decyzyjnych, z 
których wiele wskazuje na istnienie związku między WSD a wysokim ryzykiem późniejszych 
zachowań seksualnych u ofiar.  
 Zurbriggen wykazuje się wytrwałym zainteresowaniem związkami między percepcją 
poznawczą a osobowością oraz sposobami, w jakie mechanizmy poznawcze mogą leżeć u podłoża, 
lub odnosić się do, indywidualnych różnic w zakresie motywacji, postaw i przekonań. W 
szczególności, zajmuje się ona analizowaniem nieświadomych związków psychologicznych między 
pojmowaniem władzy a pojmowaniem seksu, wykazując, że ludzie, którzy łączą oba te pojęcia, 
częściej działają w agresywny seksualnie sposób w czasie randek ze swoimi partnerkami 
(Zurbriggen, 2000). Zurbriggen ma również praktykę akademicką i praktyczne doświadczenie w 
zakresie informatyki, pisała więc też programy obliczeniowe, zdolne odpowiednio przetwarzać i 
modelować złożone zadania poznawcze (Glass i kol., 2000; Meyer i kol., 1995; Schumacher i kol., 
1999). Programy te opierają się na zestawach zasad „jeśli – to,” za pomocą których opisują i 
objaśniają badane zachowania. Mogą również okazać się użyteczne w zrozumieniu zależności 
między WSD a zachowaniami seksualnymi wysokiego ryzyka. 
 Kierujemy zatem uwagę na zastosowanie naukowych podejść poznawczych do objaśnienia i 
zrozumienia psychologii wykorzystania seksualnego i agresji. Nasze założenia teoretyczne 
obejmują perspektywę przetwarzania informacji i interesują się ich strukturami poznawczymi, 
procesami i mechanizmami. W tym rozdziale opisujemy najpierw niektóre z prowadzonych przez 
nas prac nad mechanizmami poznawczymi w obszarze traumy, dysocjowania i pamięci, a następnie 
spekulujemy na temat ich wpływu na wchodzenie w seksualne ryzyko. Zauważamy istnienie wielu 
wiarygodnych teoretycznie powiązań między WSD a ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, 
rozkładających się od trzeciorzędnych wyjaśnień aż do różnorodności czynników łączących 
doświadczenie wykorzystania z następstwami behawioralnymi (jednymi natury poznawczej, innymi 
natury pozapoznawczej). Uważamy, że istnieje wiele wyjaśnień tej zależności; jednak rozważamy w 
tym rozdziale tylko jedną grupę wiarygodnych powiązań, opierających się na teorii procesowania 
informacji. I chociaż nie wyjaśnią one całości obserwowanych związków WSD z ryzykownymi 
zachowaniami seksualnymi, to wierzymy że są to ważne łączniki, które do tej pory nie były objęte 
wnikliwszymi badaniami.  

DYSOCJACJA I TEORIA TRAUMY ZDRADY 

Dysocjacja 

Jednostki różnią się pod względem rozpiętości ich doniesień o swoich doświadczeniach 
dysocjowania. Choć większość dorosłych mówi o ich raczej łagodnych formach, część doświadcza 
bardziej skrajnych czy ekstremalnych form dysocjacji, jak znajdowanie sprawunków, jakie 
najwidoczniej musieli nabyć, lecz nie zachowali pamięci czy świadomości tego, kiedy i w jakich 
okolicznościach to zrobili. Dla doświadczeń dysocjacyjnych, takich jak okresowa utrata poczucia 
tożsamości lub miejsca w czasie i przestrzeni, charakterystyczny jest brak integracji świadomości, 
uwagi i pamięci. Stąd prawdopodobne jest, że w zjawisko to uwikłane są podstawowe mechanizmy 
poznawcze pamięci i uwagi. 

Określenia dysocjacja często używamy w połączeniu z różnymi dającymi się zdiagnozować 
zaburzeniami myślenia i zachowania. Na przykład Bernstein i Putnam (1986) definiują to zjawisko 
jako: „brak normalnej integracji myśli, uczuć i doświadczeń w jeden świadomy strumień pamięci 
(str. 727).” Czwarte wydanie DSM-MD (American Psychiatric Association, 1994, str.477) opisuje 
pięć różnych zaburzeń dysocjacyjnych, których wspólną cechą jest „rozerwanie zintegrowanych 
funkcji świadomości, pamięci, tożsamości i/lub percepcji środowiska.” Dodatkowo, dysocjacja 
uznana jest tam za czynnik aktywny w powstawaniu PTSD (potraumatycznych zaburzeń 
stresowych). 

Występowanie dysocjacji łączy się niezmiennie z historią traumatycznych nadużyć i 
wiktymizacji. Pierre Janet (1889) był jednym z pierwszych teoretyków i badaczy, którzy zauważyli 
tę zależność i poparli ją dowodami. Dziś ten związek między traumą i zaburzeniami dysocjacyjnymi 
jest udokumentowany przez wielu badaczy i z zastosowaniem różnych metod pomiarowych (np. 
Chu & Dill, 1990; DiTomaso & Routh, 1993; Miller, McCkluskeh-Fawcett & Irving, 1993; Sanders & 
Giolas, 1991; van der Kolk, Perry & Herman, 1991). Ważne też, że został stwierdzony na podstawie 
badań osób dotkniętych traumą, jak grupa seksualnie wykorzystanych dziewczynek u Putnam i 
Trickett’a (1997). 



Teoria traumy zdrady 

Wielu badaczy podaje, że dysocjacja jest obroną przed psychologicznym, emocjonalnym 
i/lub fizycznym bólem pochodzącym z traumatycznych doświadczeń (Freud 1913, Goleman 1985, 
Green 1992, Greenson 1997). W przeciwieństwie do nich, Freyd (1994, 1996, 2002) uważa, że 
potraumatyczna dysocjacja i wynikające z niej zaburzenia pamięci powstają nie po to, aby unikać 
bólu, lecz po to, aby ofiary nadużyć mogły zachować potrzebny im system więzi socjalnych.  

Rozważmy, co dzieje się, gdy dziecko, obarczone przez życie koniecznością bycia 
przywiązanym (narzucona forma więzi) do swoich opiekunów, doznaje zdrady z ich strony. Często 
jesteśmy podatni na oszustwo i zdradę, mimo iż wiemy, że mamy wybór i możemy uniknąć 
krzywdy i nieuczciwego człowieka (Cosmides & Tobby, 1992). Owa dojmująca podatność na zdradę 
zazwyczaj motywuje nas do odsunięcia się od kogoś, kto nas wykorzystał. Jednakże, gdy jesteśmy 
zależni od tej osoby, jeśli chodzi o nasze emocjonalne i fizyczne przetrwanie, te same mechanizmy, 
które normalnie nas chronią, stają się same problemem. Gdyby niemowlę lub dziecko mogło 
zareagować na zdradę w normalny sposób, wycofałoby się z tej relacji, stając się mniej skłonne do 
ufania, kochania i przyjmowania opieki, jaka jest mu potrzebna do przeżycia. Wykorzystanie 
dziecka przez rodzica, opiekuna czy zaufany autorytet rodzi szczególnie silny konflikt socjalny w 
ofierze, która przecież nie może odejść. W normalnych warunkach zerwalibyśmy kontakty z 
oprawcą. Dziecko jednak musi zachować tę relację i dlatego musi nie wiedzieć o krzywdzie i 
wykorzystaniu. 

Teoria traumy zdrady (Freyd 1994, 1996) zapowiada zróżnicowaną częstotliwość 
występowania amnezji dla różnych rodzajów doświadczeń urazowych, zależnie od obecności, lub 
braku, czynników związanych ze zdradą socjalną, jak i zależnie od obecności, lub braku, czynników 
związanych z kognitywną możliwością amnezji. Ściślej, teoria ta mówi, że traumatyzujące 
zdarzenia są dwojakiego rodzaju i mogą przebiegać w dwóch oddzielnych wymiarach: jednym, 
indukującym lęk i zagrożenie życia wskutek pewnych sytuacji losowych, i drugim, oznaczającym 
zdradę zaufania przez ważne osoby (zobacz diagram 6.1). Symptomy potraumatycznej reakcji 
będą teoretycznie zależały od stopnia obecności każdego z nich w danym doświadczeniu 
urazogennym. Zdarzenia niosące natychmiastowe zagrożenie życia i silny biologiczny lęk będą 
prawdopodobnie wywoływały reakcje nadpobudliwości i paniki, a zdarzenia oznaczające zdradę 
socjalną – odrętwienie, amnezję i dysocjację. Ponieważ większość urazów silnie wybiega w oba te 
kierunki, większość ofiar posiada oba te rodzaje symptomów. Mamy też dowody, że ludzie, którzy 
przeżyli silną traumę zdrady socjalnej, wytwarzają sobie szczególny typ oprogramowania 
poznawczego odznaczający się wysokim stopniem podzielności uwagi (zdolność wykonywania wielu 
zadań jednocześnie), w przeciwieństwie do selektywnej i skupionej uwagi. 

TEORIA TRAUMY ZDRADY, MECHANIZMY POZNAWCZE I TENDENCJA DO DYSOCJACJI: 
BADANIA LABORATORYJNE 

Aby sprawdzić przewidywania teorii traumy zdrady, Freyd i współpracownicy z Uniwersytetu 
stanu Oregon prowadzą liczne projekty i badania nad różnymi aspektami wiktymizacji, 
procesowania informacji i teorii traumy wskutek zdrady. Jeden kierunek badań biegnie w stronę 
spodziewanego związku między częstotliwością amnezji jako funkcji urazów rozmaitego typu; drugi 
– bada związki traumy, doświadczeń dysocjacyjnych i spełniania standardowych zadań 
poznawczych. Rezultaty obu tych kierunków podajemy niżej. 

Diagram 6.1. Dwuwymiarowy model traumy. © 1996 by Jenifer J. Freyd. Przedruk za zgodą 
autorki. 

Zdrada i ubytki pamięci: Inwentura badań nad traumą zdrady 

Jeden z kluczowych wglądów teorii traumy zdrady (Freyd 1994, 1996) mówi, że ofiary 
mogą pozostawać nieświadome wykorzystania nie po to, aby zredukować swoje cierpienie, lecz po 
to, aby móc zachować relację i więź z osobą krzywdziciela, której potrzebują dla swojego 
fizycznego przetrwania i rozwoju. Charakter relacji między oprawcą a ofiarą (np. czy jest on 
rodzicem lub opiekunem, tzn. kimś, kto zapewnia wyżywienie, ubranie, schronienie i inne zasoby 
niezbędne do przeżycia) ma z tego powodu silny hipotetyczny wpływ na powstawanie luk 
pamięciowych i wymazywanie wspomnień traumatycznych zdarzeń, – czyli tworzy mechanizm 
zapominania. Ideałem byłoby sprawdzenie tej hipotezy drogą uzyskania szczegółowych informacji o 
charakterze więzi oprawca-ofiara i stopniu jej zależności od niego. Do dziś jednakże tylko nieliczne 
badania zbierały takie informacje. Według większości opracowań, największe luki w pamiętaniu 
traumy występują w przypadkach, kiedy napastnikiem seksualnym był ktoś z bliskich krewnych 



dziecka. Freyd (1996) przeanalizowała na nowo pewną liczbę danych, łącznie z badaniami 
Feldman-Summers & Pope (1994), Williams (1995) i Cameron (1993) koncentrując się na związku 
amnezji z tym, czy wykorzystanie było kazirodcze. Analiza ta wykazała, że w większości 
przypadków kazirodztwa pamięć o nim była utracona w znacznie większym stopniu, niż w 
przypadkach niekazirodczych nadużyć.  

Aby precyzyjniej sprawdzić tę wynikającą z teorii traumy zdrady hipotezę, zebraliśmy nowe 
dane, bardziej szczegółowo oceniające charakter relacji sprawca-ofiara. Używaliśmy w tym celu 
kwestionariusza traumy zdrady – BTI, (Betrayal Trauma Inventory) – nowego narzędzia 
pomiarowego opracowywanego aktualnie w laboratorium Jenifer Freyd. BTI służy ocenie nadużyć 
seksualnych, emocjonalnych i fizycznych w dzieciństwie i niektórych urazów w dorosłości. Składa 
się z wielu zdefiniowanych behawioralnie wydarzeń (np. „Czy przed szesnastym rokiem życia, 
ktokolwiek próbował cię utopić trzymając ci głowę pod wodą?) i jeśli respondent odpowiada 
twierdząco, odpowiada dalej na serię pytań o szczegóły związane z danym zdarzeniem 
traumatycznym. Pytania te uwzględniają wiele czynników, jak wiek ofiary, rodzaj więzi/relacji z 
oprawcą, głębokość urazu i stan pamięci ofiary. Jedno z pytań dotyczy oceny statusu napastnika 
wobec niej: „Czy osoba ta odpowiadała za opiekę nad tobą (zapewnienie jedzenia, schronienia, 
itp.)?” 

W ostatnim ze studiów rozdaliśmy kwestionariusze BTI (Freyd, DePrince & Zurbriggen, 
2001) dwustu dwóm mężczyznom i kobietom uczestniczącym w psychologicznym, wstępnym kursie 
kwalifikacyjnym. W obrębie każdego z trzech typów nadużyć (seksualnych, fizycznych i 
emocjonalnych) wyciągaliśmy średnią z danych o każdym zdefiniowanym behawioralnie (np. 
wpychaniu głowy pod wodę, biciu pasem, itd.) traumatycznym zdarzeniu, jeśli chodzi o wiek, w 
którym zaczęło ono występować, o okres jego występowania i o stopień utraty wspomnień. 
Wskaźnik czasu trwania i wskaźnik luki pamięciowej obliczaliśmy na podstawie średniej z 
odpowiedzi na następujące pytania na temat każdego wniesionego nadużycia: „Przez jak długi czas 
doznawałeś takich zachowań?” i „Jaki był potem stan twojej wiedzy na ich temat?” Respondenci 
otrzymywali liczbę 1 dla każdego nadużycia, jakie wiązało się potem z luką pamięciową (np. jeśli 
wnosili: „Obecnie wiem z grubsza, co się stało, ale nie cały czas to wiedziałem” Lub „Pamiętam 
teraz wiele szczegółów, których nie znałem wcześniej”), lub zero dla nadużyć, przy których nie 
stwierdzali u siebie ubytków w pamięci. Średni stopień utraty pamięci dla każdego z trzech typów 
nadużyć musiał, zatem zawierać się między liczbami zero a jeden). Zauważmy, że ta metoda 
badawcza jest konserwatywna, tzn., zaniżająca wyniki, gdyż nie uwzględnia tych traumatycznych 
epizodów, które respondenci całkowicie wyparli ze świadomości, – więc nie mieli do nich dostępu w 
momencie wypełniania kwestionariusza i nie mogli ich wnieść.  

W przypadku nadużyć seksualnych i nadużyć fizycznych z dzieciństwa obserwujemy 
wielokrotnie wyższy wskaźnik utraty pamięci tych zdarzeń, gdy napastnik miał status opiekuna 
wobec ofiary, niż kiedy był osobą postronną (zobacz diagram 6.2). Aby zbadać możliwy wpływ 
wieku ofiary i długości okresu, w jakim doznawała danego rodzaju nadużyć, na stopień utraty ich 
wspomnień, prowadziliśmy odrębne i dodatkowe analizy regresyjne. Także po uwzględnieniu 
możliwego wpływu wieku ofiary i czasu jej trumatyzowania na powstawanie luk w jej pamięci, 
wpływ statusu opiekuna, jaki miał jej oprawca seksualny lub fizyczny, wciąż pozostawał znaczny. 
Innymi słowy, nadużycia seksualne i fizyczne popełniane przez opiekunów wiążą się z dużo 
wyższym stopniem wymazywania wspomnień przez ofiary, niż te same typy nadużyć popełniane 
przez inne osoby. Tak dużej różnicy w zapamiętywaniu nie można wytłumaczyć samym wczesnym 
wiekiem ofiar i/lub dłuższym okresem traumatyzowania.  

Wyniki potwierdzają przewidywania płynące z teorii traumy zdrady, mówiącej, że izolowanie 
świadomości (jednym z przykładów, którego są ubytki pamięci) pochodzi o wiele wyraźniej z 
rodzajów nadużyć charakteryzujących się czynnikiem zdrady socjalnej. Innym przykładem 
izolowania świadomości jest dysocjacyjny i odłączający wymiar PTSD. Na podstawie ostatnio 
ukończonych badań na grupie 72 osób, które ujawniły przynajmniej jedno traumatyczne 
doświadczenie w dzieciństwie, DePrince (2001) wnioskuje, że ujawniane przypadki zdrady wiążącej 
się z traumą wskazują na liczne formy dysocjacji i odłączania właściwego dla PTSD, a ujawniane 
przypadki lęku pourazowego – nie. Zamierzamy kontynuować naszą pracę nad zdradą, lękiem i 
izolowaniem świadomości związanych z doświadczeniami traumy. 

Dysocjacja i podzielność uwagi: badania Stroop’a 

Inny kierunek naszych badań zdąża w stronę oceny związanych z uwagą, podstawowych 
mechanizmów poznawczych u ludzi o zróżnicowanym stopniu dotknięcia traumą w dzieciństwie jak i 
zróżnicowanym poziomie skłonności do dysocjacji. Badania te starają się zrozumieć wpływ 
dysocjacyjnego stylu osobowości na wykonywanie konkretnych zadań poznawczych. Wychodzimy 
od skupienia się na podstawowej funkcji selektywności (wybiórczości) uwagi: zdolności do 
wolitywnej selekcji pewnych informacji przy jednoczesnym powstrzymywaniu dopuszczania innych, 
tak samo dostępnych, informacji. Selektywność uwagi robi na ludziach duże wrażenie, jednak nie 



jest to zdolność typu „wszystko albo nic.” Nawet, gdy skupiamy się na procesowaniu jednych, 
wybranych informacji, mimo to mogą nam napływać inne, dodatkowe. Stawiamy hipotezę, że 
tendencje dysocjacyjne wiążą się systemowo z mechanizmami działania podzielnej uwagi.  

Jedna z najszerzej stosowanych metodologii badania selektywności uwagi, paradygmat 
Stroop’a (Stroop, 1935), wydał się nam dobrym punktem wyjścia do badania naszego założenia – 
hipotezy, że respondenci różniący się poziomem skłonności do dysocjowania będą wykazywać 
różnice w podstawowych sposobach procesowania uwagi. Prezentując swój paradygmat, Stroop 
prosił uczestników o nazywanie różnych kolorów tuszu, jakim były napisane poszczególne słowa lub 
ciągi liter na przedstawianej im liście wyrazów. W najprostszej formie, arkusz eksperymentu 
zawiera wyrażenia, które są słowami nazywającymi kolory (np. czerwony lub zielony), przy czym 
kolor liter jest niezgodny z nazwą koloru (np. słowo czerwony jest drukowane zielonym tuszem, a 
słowo zielony – niebieskim, itd.), zaś w arkuszu kontrolnym są wyrażenia neutralne (np. słowa: stół
czy drzewo) lub ciągi liter (np. qqqqqqq, czy xxxxxxx), a kolory, jakimi są drukowane, dobrane są 
do nich przypadkowo. Uczestnicy, starający się nazywać kolory danych wyrażeń, potrzebują więcej 
czasu, gdy kolor liter jest niespójny ze znaczeniem słowa, niż wtedy, gdy kolor liter jest z nim 
niezwiązany lub, gdy jest zgodny. Fakt, że mogą oni nazwać kolor, powstrzymując się od nazwania 
wyrażenia, pokazuje siłę selektywności uwagi. Jednak to, że znaczenie pisanych kolorami wyrażeń 
w jawny sposób nakłada się na proces nazywania tych barw, pokazuje naszą niezdolność do 
całkowitego odłączenia informacji, której postanawiamy nie rejestrować.  

Koncentrujemy się tu na standardowych, a nie emocjonalnych zadaniach testów Stroop’a. 
Emocjonalne zadania jego testów, w których uczestnicy dostają wyrazy znaczące dla ich 
specyficznych lęków (równolegle do wyrazów kontrolnych i grup kontrolnych), jest szeroko 
stosowane w badaniu procesowania informacji w różnych zaburzeniach mentalnych. Chociaż pewna 
liczba badań nad osobami spełniającymi kryteria PTSD wykazuje skłonność do zagrażających 
informacji w emocjonalnych zadaniach testów Stroop’a (np. Foa, Feske, Murdock, Kozak & 
McCarthy, 1991; McKenna & Sharma, 1995; McNally, Kaspi, Reiman & Zeitlin, 1990) i pogłębia 
rozumienie tych skłonności w różnych psychopatologiach, badania te nie uwzględniają 
podstawowego (nieemocjonalnego) efektu Stroop’a, który jest dobrze udokumentowany w 
literaturze poznawczej (MacLeod, 1991). Stosujemy standardowe zadania Stroop’a do lepszego 
zrozumienia różnic w podstawowych mechanizmach uważności (nie zależących od zawartości 
emocjonalnej), ważnych być może dla dysocjacji i reakcji na traumę. 

W naszym pierwszym opracowaniu tego tematu (Freyd, Martorello, Alvarado, Hayes & 
Chrisman, 1998) odkryliśmy, że kobiety i mężczyźni o wysokim poziomie doświadczeń 
dysocjacyjnych (mierzonym za pomocą DES [Dissociative Experiences Scale]; Bernstein & Putnam, 
1986) napotykali większe przeszkody w podstawowym teście Stroop’a jeśli chodzi o nazywanie 
kolorów dobranych do słów w sposób niezgodny. Potrzebowali oni więcej czasu na nazwanie koloru 
liter, gdy znaczenie wyrazu było z nim niespójne (np., gdy słowo „żółty” napisane było czerwonymi 
literami), niż uczestnikom o niskim poziomie DES. Jeśli chodzi o pozostałe części testu, gdzie nie 
występowała ta sprzeczność, czas reakcji ludzi o wysokim poziomie DES był równy lub nieco 
szybszy, niż ludzi z niskim DES, co wskazuje, że większe spowolnienie reakcji uwagi u osób silnie 
dysocjujących nie ma charakteru lokalnego, ale generalny. 

Mimo, że w pierwszej części testu osoby silnie dysocjujące miały gorsze wyniki, 
podejrzewaliśmy, że gdzie indziej muszą one mieć czasem przewagę. Zastanawialiśmy się, w jakich 
warunkach mogłoby to zachodzić, przypuszczając, że mogą to być wymogi podzielności uwagi – 
sytuacja odwrotna do wymogu selektywności uwagi, dająca przewagę osobom o niskim poziomie 
dysocjowania. Drugi eksperyment opracowaliśmy w taki sposób, by móc prześledzić interakcje 
wydolności w zadaniach o różnych kontekstach uwagi, jako funkcję skłonności dysocjacyjnych 
jednostki.  

Nasz drugi eksperyment (DePrince & Freyd, 1999) budowaliśmy na podstawie pierwszego 
(Freyd i kol., 1998) aby zbadać, czy związek między dysocjacją a sprawnością w testach Stroop’a 
będzie inny w sytuacji zadań pojedynczych (selektywna uwaga) niż w sytuacji zadań wielorakich 
(uwaga podzielona). Spodziewając się istnienia zależności między kontekstem uwagi a wynikami 
DES, prosiliśmy uczestników – w warunkach podzielności uwagi – o nazywanie kolorów tuszu (jak 
w standardowych zadaniach Stroop’a) i jednoczesne zapamiętywanie napisanych nimi słów. Dla 
uwagi selektywnej spodziewaliśmy się powtórzenia wcześniejszych wyników Freyd’a i kol. (1998), 
ukazujących słabszą wydolność osób o silnych skłonnościach do dysocjowania, a dla uwagi 
podzielonej spodziewaliśmy się słabszej wydolności u osób z nikłą skłonnością do dysocjowania. 

Chcieliśmy także zbadać związek między emocjonalnym ciężarem czy „ładunkiem” wyrazów 
podawanych do zapamiętywania, a skłonnością do dysocjacji. Zakładając, że jej funkcją jest 
utrzymywanie emocjonalnie zagrażających informacji z dala od świadomej pamięci, chcieliśmy 
sprawdzić, czy szczególne kłopoty z pamiętaniem emocjonalnie obciążonych słów będą mieli ludzie 
o silnych skłonnościach do dysocjowania. Ponieważ zdecydowana większość takich osób ma historię 
traumatycznych doświadczeń (zob. Freyd, 1996) wybieraliśmy słowa kojarzone z nadużyciami (np. 
gwałt, zdrada, napaść). 



Powtórzyły się wcześniejsze wyniki badań Freyd’a i kol. (1998), potwierdzając, że kobiety i 
mężczyźni z wysokim poziomem stanów dysocjacyjnych (mierzonych za pomocą DES), mieli 
większe trudności z podstawowymi zadaniami na selektywność uwagi w testach Stroop’a na 
nazywanie kolorów. Te same osoby jednak miały mniej problemów z zadaniami na podzielność 
uwagi, gdy proszone były robienie dwóch rzeczy na raz. Zapamiętywały one także mniej słów o 
ładunku emocjonalnym kojarzonym z traumą, co potwierdza adaptacyjną funkcję dysocjacji. Przy 
okazji odkryliśmy także (równolegle z innymi badaniami), że ludzie z tendencją do dysocjacji 
dźwigają więcej danych traumatycznych doświadczeń.  

Oprogramowanie poznawcze 

Wyniki te najlepiej można zrozumieć ujmując dysocjację jako szczególny typ 
oprogramowania poznawczego. Termin ten jest zaczerpnięty po części z analogii z nowoczesnymi 
oprogramowaniami komputerowymi software. Oprogramowania te pozwalają użytkownikom 
decydować o tym, czy chcą mieć wiele otwartych „okien” i „aplikacji” do równoczesnego 
operowania dużą liczbą programów i zadań, czy wolą otworzyć tylko kilka „okien” i „aplikacji” i 
skupić się wyłącznie na jednym zadaniu. Podobne generalnie wybory podejmujemy pracując, 
bawiąc się i wchodząc w kontakty interpersonalne – możemy robić wiele rzeczy na raz lub 
skupiamy się szczególnie na jednej osobie czy zadaniu.  

Ponieważ dysocjacja oznacza brak integracji myśli, doświadczeń i uczuć, nieodwołalnie 
tworzy ona takie oprogramowanie poznawcze, które otwiera wiele „okien” w tym samym czasie, co 
prowadzi do niemal stałego stanu podzielonej uwagi. Ludzie, którzy nałogowo dysocjują, będą, 
dlatego czuć się najlepiej w oprogramowaniach faworyzujących wielozadaniowość i struktury 
podzielonej uwagi. Ci, którzy nie mają skłonności do rozszczepiania się, będą czuli się lepiej w 
oprogramowaniu pozwalającym skupiać uwagę i wykonywać jedno zadanie. Z perspektywy 
oprogramowania poznawczego, dla osób mocno dysocjujących większym wyzwaniem jest 
utrzymanie selektywnej, jednozadaniowej uwagi, niż uwagi wielorakiej, zorientowanej na 
wykonywanie wielu rzeczy na raz. I na odwrót. Dlatego, jeśli chodzi o selektywną, jednozadaniową 
uwagę jako miernik trudności, ludzie mocno dysocjujący wykazują większą interferencyjność 
Stroop’a, niż inni, jednakże mniejszą interferencyjność Stroop’a jeśli chodzi o podzieloną, 
wielozadaniową uwagę. Są bowiem bieglejsi w wykonywaniu wielorakich zadań. 

Musimy przeprowadzić jeszcze wiele badań, zanim wydamy ostateczne stwierdzenia o 
przyczynowych powiązaniach między uwagą a dysocjowaniem. Na podstawie dotychczasowych prac 
jedno możemy stwierdzić z pewnością: jednostki, musząc radzić sobie z traumą, uczą się 
wielozadaniowości jako sposobu kontrolowania przepływu informacji. Oznacza to w szczególności, 
że oprogramowanie poznawcze dostosowane go dysocjowania, podzielonej uwagi i 
wielozadaniowości, służy jako sposób utrzymywania zagrażających wspomnień (zwłaszcza, jeśli 
chodzi o zdradę socjalną) z dala od świadomości. Ten rodzaj oprogramowania poznawczego działa 
zarówno adaptacyjne jak i przeciwadaptacyjne, zależnie od kontekstu i sytuacji. 

Implikacje kliniczne 

Najwłaściwsze dla ofiar wykorzystania w dzieciństwie cele i metody leczenia 
terapeutycznego mają wiele podobieństw z celami i metodami właściwymi dla ofiar bardziej ogólnej 
traumy. Wiele takich celów (np. budowa zdrowej więzi klient-terapeuta) ma zasadnicze znaczenie 
dla leczenia i jest potrzebne w przypadku każdego klienta. Teoria traumy zdrady sugeruje jednak w 
przypadkach osób, które były wykorzystane przez opiekuna (lub, których wiktymizacja jest w 
jakimś sensie zdradą socjalną), potrzebę bardziej specyficznych aspektów i celów terapii, które są 
dla nich albo unikalne, albo szczególnie ważne.  

Według teorii traumy zdrady, ofiary wykorzystania w dzieciństwie przez opiekunów 
nauczyły się radzić sobie z konfliktami socjalnymi, przed którymi nie mogły uciec, odłączając się 
wewnętrznie. W przypadkach nadużyć długotrwałych i powtarzalnych, to mentalne rozłączenie (i 
towarzyszące mu ubytki pamięci) może mieć funkcje adaptacyjne. Jednakże, jeśli chodzi o 
niekrzywdzące relacje, rozłączenie i ubytki pamięci są raczej problemowe, tak jak bardziej ogólny 
jest wtedy styl dysocjacji i mentalnego odłączania się. Ponieważ tego rodzaju problemowe 
symptomy tworzą się w kontekście bliskiej relacji, ich leczenie będzie wymagało skupienia się na 
więziach socjalnych i mechanizmach poznawczych, jakie je wspierają.  

Dlatego jednym z głównych celów leczenia będzie praca nad wewnętrzną integracją 
odłączonych i fragmentarycznych wspomnień sensorycznych, jak i nad głębszym (i bardziej 
zgodnym z rzeczywistością) połączeniu z zewnętrznym („obiektywnym”) światem. Dla ofiar 
nadużyć jest to ważny cel terapii w sensie raczej tylko ogólnym. Jednakże dla ofiar wykorzystania 
oznaczającego socjalną zdradę, jest to niezwykle ważny cel, ponieważ cierpią one z powodu 
odłączenia, ubytków i/lub utraty wspomnień. Zauważmy, że cel ten wcale nie musi być sprzeczny z 
celami i metodami leczenia innych potarumatycznych symptomów (np. wysokiego poziomu lęku, 



wstydu, nadpobudliwości). Można go najlepiej zrealizować, na przykład, w obrębie zdrowej relacji 
terapeuta-klient, która jest podstawą we wszystkich innych celach leczenia psychologicznego. 

Odrębnym ważnym celem w pracy z ofiarami wykorzystania w dzieciństwie przez rodzica 
lub opiekuna, jest towarzyszenie klientowi w trakcie jego pracy nad rozwijaniem więzi z innymi 
ważnymi osobami (Np. przyjaciółmi, partnerem miłosnym, czy pozostałymi członkami rodziny). 
Również ten cel terapeutyczny nie jest unikalny dla tych ofiar; bliskie więzi interpersonalne ważne 
są w życiu każdego człowieka. Jednakże to właśnie ofiary wykorzystania przez opiekuna są zwykle 
najbardziej upośledzone, jeśli chodzi o więzi gdyż nastąpiło w nich głębokie załamanie zaufania 
wskutek nadużyć w dzieciństwie. Rozwijanie zdrowych relacji socjalnych będzie siłą rzeczy 
powodować wzrost aktywności takiego klienta, naukę odpowiedniego używania zaufania i tworzenie 
mechanizmów przytomnej oceny rzeczywistości – mechanizmów, które w nim najbardziej ucierpiały 
lub najsłabiej się wykształciły. Klinicysta powinien, dlatego być gotów zachęcać go i towarzyszyć 
mu, sprowadzając do kontaktu z realnością w jak najodpowiedniejszy sposób. 

U osób wykorzystanych w dzieciństwie przez opiekuna, wyraźniej niż w przypadku innych 
rodzajów klientów, potencjał uzdrawiania rozłączenia wewnętrznego będzie się realizował przede 
wszystkim w kontekście pracy nad tym, co zostało w nich najbardziej zdruzgotane: w kontekście 
bliskich, intymnych i opartych na zaufaniu więzi. Dlatego najbardziej zasadnicze znaczenie ma to, 
aby klient taki mógł zaufać terapeucie i aby to zaufanie nie zostało zdradzone. Teoria traumy 
zdrady sugeruje, że nawet niewielka zdrada zaufania (Np. kłamstwo usprawiedliwiające przełożenie 
sesji) może mieć wielkie konsekwencje dla zdrowienia osób, których wewnętrzne i zewnętrzne 
rozłączenie jest bezpośrednim wynikiem socjalnej zdrady w dzieciństwie.  

Chociaż odłączanie się i rozszczepianie mogą być same w sobie wielkim problemem, osoby 
o szczególnie wysokim poziomie dysocjowania mogą mieć też poważne kognitywne deficyty, jak i 
przewagi, jeśli chodzi o wykonywanie zadań. Klinicyści mogą pomóc im znaleźć właściwe konteksty 
dla ich specyficznych zdolności. Mogą, – ponieważ osoby takie wprowadzają w życie silny chaos – 
być im bardziej pomocni, jeśli rozumieją poznawcze i adaptacyjne siły stojące za tym chaosem. 
Mogą być wyczuleni na możliwość, że dla niektórych ofiar ich dysocjacyjne reakcje mogą wciąż 
mieć wartość i funkcję adaptacyjną. Mogą widzieć sens mówienia swoich rozszczepionym klientom 
zarówno o dobrodziejstwach, jak i o kosztach dysocjacji (Np. odłączanie się w sytuacjach 
seksualnych może pomóc pokonać lęk przed stosunkiem, ale też może wiele kosztować pod 
względem utraty kontroli nad ryzykiem zarażenia się wirusem HIV). 

Wyniki naszych badań wskazują również, że wyświetlenie historii traumy jest bezwzględnie 
konieczne dla postawienia właściwej diagnozy, jak i dla leczenia innych zaburzeń. W szczególności, 
ponieważ wykazaliśmy, że skłonność do dysocjacji wpływa na podstawy procesowania uwagi, 
zalecamy klinicystom pracującym z klientami o każdym typie jej zaburzenia (Np. ADHD), żeby 
zawsze dokładnie badali historię traumy tych osób. Choć prawdopodobne związki traumy z 
zaburzeniami procesowania uwagi, jak ADHD, wciąż są dopiero badane, jednak podejrzewamy, że 
prawdą są dwie rzeczy. Po pierwsze, znaczna część dzieci rozpoznanych jako ADHD i leczonych w 
tym sensie, jest błędnie zdiagnozowanych, gdyż w istocie mają one objawy potraumatycznych 
reakcji dysocjacyjnych i innego typu – czyli reakcji na wykorzystanie seksualne w dzieciństwie i 
inne urazowe doświadczenia. Jednak z powodu błędnej diagnozy, dzieci te często nie znajdują 
zrozumienia u nauczycieli i lekarzy. Po drugie, dzieci z podłożem ADHD mają swoje symptomy 
znacznie skomplikowane wskutek ich potraumatycznej reaktywności, a wypływ, jaki doznane przez 
nie urazy wywierają na powstawanie i/lub obraz symptomów ADHD, nie jest, lub jest źle, 
rozumiany przez lekarzy i nauczycieli. 

Jeśli wczesna trauma jest podłożem zaburzeń, które u dzieci są klasyfikowane jako ADHD, 
to bardzo ważne jest jej rozpoznanie i odniesienie się do niej. Tymczasem ostatnie prace nad ADHD 
u dzieci prawie nigdy nawet nie ocierają się o badania ich historii nadużyć. W niektórych 
wypadkach nawet (prowadzonych np. przez The National Institutes of Health Multimodal Treatment 
Sudy for ADHD; Hinshaw i kol. 1997) procedury rekrutacyjne specjalnie wyłączają dzieci, które 
doznały wykorzystania, traumy i/lub zaniedbań. Wskutek tego braku badań nad ADHD a traumą 
wykorzystania u dzieci, autorzy wytycznych opublikowanych przez American Academy of Pediatrics 
(American Academy of Pediatrics Guidelines, 2000) na temat diagnozowania i leczenia ADHD 
zaznaczają specjalnie, że wytyczne te nie stosują się do dzieci wykorzystywanych i 
zaniedbywanych.  

Ostatnie prace w laboratorium Freyd zostały przeprowadzone pod kątem zapełnienia tej luki 
badawczej w literaturze na temat ADHD i traumy. Becker (2002) przeanalizowała związek między 
traumą i historią nadużyć, PTSD i ADHD na grupach dzieci przedszkolnych i szkolnych w wieku 8-11 
lat i w obu grupach wykryła znaczące korelacje pomiędzy symptomami ADHD i PTSD. Ponadto, w 
szkolnej grupie w wieku 8-11 lat, wśród chłopców i dziewczynek z historią wykorzystania ADHD 
występowało znacznie częściej. Rezultaty te podkreślają potrzebę badania wszystkich dzieci z 



podejrzeniem zaburzeń procesowania uwagi pod kątem historii wykorzystania i symptomów 
urazowych. 

USZKODZONE MECHANIZMY POZNAWCZE: 
MOŻLIWE ŁĄCZNIKI MIĘDZY TRAUMĄ WYKORZYSTANIA 

A RYZYKOWNYMI ZACHOWANIAMI SEKSUALNYMI 

Na diagramie 6.3 Przedstawiamy częściową listę mechanizmów poznawczych mogących 
prowadzić do wyników związanych z przenoszeniem wirusa HIV (łącznie z seksualnymi 
zachowaniami wysokiego ryzyka). Ponieważ do dziś przeprowadzono bardzo mało badań nad 
poznawczymi pośrednikami, część powiązań na diagramie ma na razie charakter spekulatywny. 
Jednakże wszystkie te hipotetyczne powiązania są wiarygodne pod względem teoretycznym i 
koncepcyjnym. Niżej omawiamy w skrócie pierwsze trzy hipotetyczne mechanizmy poznawcze, by 
następnie skupić się szczegółowo na pozostałych dwóch: ogólnie dysocjacyjnym stylu charakteru 
mechanizmach obopólnej zgody na seks (consensual sex decision mechanisms – CDSMs). 

Szacunek dla samego siebie 

Jeden zestaw ścieżek, cieszący się już sporym wsparciem empirycznym, stanowią łączniki 
biegnące od wykorzystania seksualnego do poczucia własnej wartości i od poczucia własnej 
wartości do wyników behawioralnych. Wiemy, że wykorzystanie seksualne w dzieciństwie (WSD) 
wiąże się z obniżonym szacunkiem dla samego siebie w życiu dorosłym (Banyard, 1999; Romans, 
Martin & Mullen, 1996). Wyższy poziom szacunku dla samego siebie wiąże się mniejszym stopniem 
ryzykowności zachowań w pewnych okolicznościach, na przykład między prostytutkami a ich 
klientami (Fritz, 1998), między studentami wchodzącymi w raczej niekonwencjonalne zachowania 
seksualne (Hollar & Snizek, 1996) i wśród młodych kobiet wchodzących w przypadkowe kontakty 
(Seal, Minichiello & Omodei, 1997) .  Z drugiej strony jednak wyższy poziom szacunku do samego 
siebie, może być związany też z wyższym poziomem ryzykownych zachowań seksualnych, na 
przykład między kobietami uprawiającymi prostytucję a ich uczuciowymi partnerami (Fritz, 1998), 
miedzy studentami wchodzącymi w bardziej konwencjonalne zachowania seksualne (Hollar i 
Snizek, 1996), czy między młodymi kobietami pozostającymi w bardziej trwałych seksualnych 
relacjach. (Seal i kol., 1997).  

Mechanizmy oceny rzeczywistości 

Inna grupa ścieżek, choć nie została jeszcze potwierdzone empirycznie, ma wyraźny 
konceptualny sens. Na przykład to, że każde długotrwałe doświadczanie WSD silnie uszkadza 
mechanizmy poznawcze pozwalające ogólnie prawidłowo oceniać rzeczywistość. Dzieje się tak 
również dlatego, że napastnicy seksualni zazwyczaj okłamują ofiary i przedstawiają im wypaczony 
obraz rzeczywistości. Kiedy dziecko podlega molestowaniu, a więc doświadcza przerażenia i bólu, 
słyszy wtedy często: „przecież to lubisz” czy „sama/sam chcesz tego.” Może też ono słyszeć potem 
komunikat: „zrobiłem to, bo cię kocham” bądź „wszyscy ojcowie robią to z córeczkami.” Jeśli 
dziecko usiłuje ujawnić doznawane nadużycia, często spotyka się z reakcją: „Kłamiesz, zmyślasz;” 
„Masz bujną wyobraźnię” lub „On nie mógł ci tego zrobić, on cię tak kocha!” Normalne procesy, 
przez które dziecko uczy się rozróżniać rzeczywistość od fantazji, ulegają wtedy zablokowaniu lub 
pchnięciu na ślepy tor przez te nie odpowiadające prawdzie stwierdzenia. W końcowym wyniku 
mamy potem osobę o zatamowanych zdolnościach prawidłowego postrzegania rzeczywistości. 
Odsuwa ona od siebie uprawomocnione intuicje, na przykład ignoruje oznaki oprawczości u 
potencjalnych partnerów seksualnych. Ryzyko nie jest przez nią oceniane właściwie (na przykład 
nie bierze pod uwagę wysokiego ryzyka zarażenia się wirusem HIV). 

Detektory oszustwa  

Kolejna grupa mechanizmów poznawczych, jakie z wysokim prawdopodobieństwem ulegają 
u ofiar WSD zniszczeniu (lub niedorozwojowi), są ścieżki służące ocenie wiarygodności innych ludzi. 
Zostały one opisane i nazwane, jako detektory oszustwa, przez Cosmidesa i Tobby’ego (1992), 
którzy dowodzą adaptacyjności ewolucyjnej ścieżek rozpoznawania sytuacji, kiedy inni próbują nas 
zwieść czy wyzyskać. Jak opisaliśmy w poprzednim rozdziale, Freyd (1996) dowiodła, że dokładnie 
te same mechanizmy ulegają wyparciu, gdy dziecko wykorzystywane jest przez swego głównego 
opiekuna. Automatyczną reakcją na oszustwo przez kogoś jest albo złość i zachowanie 
konfrontacyjne, albo „oddanie pola” i unikanie dalszych kontaktów z taką osobą. Dla dziecka 
zależnego od dorosłych żadna z tych opcji nie jest możliwa, gdyż musi ono zachować więź ze 
swoimi opiekunami. Rozwiązaniem staje się dla niego odwrócenie się od swoich wrodzonych 



mechanizmów dostrzegania oszustwa i krzywdy i zastąpienie ich skłonnością do wierzenia w 
niewiarygodne sygnały. Ponieważ jednak w dorosłym, funkcjonalnym życiu niezbędne są 
mechanizmy prawidłowej oceny ryzyka i zagrożenia, ich brak powoduje całe pasmo negatywnych 
efektów. Należy do nich między innymi trwanie przy maltretującym partnerze, niezdolność do 
uchronienia się przed dalszym wykorzystywaniem (na przykład uprawianie prostytucji), wysoki 
współczynnik narażenia na napaści seksualne i gwałty na randce, itp. Choć zawsze odpowiedzialny 
jest za nie agresor seksualny, to jednak dorosłe ofiary mogłyby uniknąć wielu takich 
retraumatyzacji, gdyby nie ich potraumatyczne trudności bądź niemożność prawidłowej oceny 
czyjejś wiarygodności.  

Dysocjacja, podzielona uwaga i seks 

Wiktymizacja prowadzi do dysocjacji (DiTomasso i Routh, 1993; Putnam i Trickett, 1997; 
Sanders i Giolas, 1991). Zachowania seksualne, jak większość zachowań, mogą być spełnianie w 
stanie silnego rozszczepienia. Innymi słowy, jednostka może wchodzić w aktywność seksualną bez 
uwzględniania swoich uczuć lęku, przyjemności, odrazy czy bezpieczeństwa. Obok tej niezdolności 
do towarzyszenia własnym stanom emocjonalnym i mentalnym, osoby o skłonnościach 
dysocjacyjnych mogą też nie być świadome różnych zewnętrznych cech danego zdarzenia, na 
przykład tego, czy przy stosunku używana jest prezerwatywa, lub (w skrajnych przypadkach) z kim 
odbywają ten akt. Dysocjacja tego rodzaju utrudnia lub uniemożliwia, z powodu mentalnej 
nieobecności, podejmowanie jakichkolwiek decyzji związanych z zachowaniami i doświadczeniami 
seksualnymi, nie tylko tymi pozytywnymi. 

Potraumatyczna dysocjacja moje pojawiać się także (choć zwykle w lżejszym stopniu) przy 
zwykłych rozmowach czy rozmyślaniu o seksie, nawet gdy są obecne neutralne osoby trzecie. 
Dlatego przy omawianiu bezpiecznych praktyk seksualnych, bądź podawaniu faktów dotyczących 
przenoszenia chorób wenerycznych i AIDS (na przykład w ramach szkoleń medycznych, sympozjów 
naukowych, akcji społecznych i programów interwencyjnych), ludzie z historią wiktymizacji 
seksualnej mogą mieć trudności z procesowaniem i zapamiętywaniem tych informacji. Domysły te 
potwierdzone są wynikami naszych badań o niskim poziomie zapamiętywalności u osób o wysokim 
wyniku DES. Przypomnijmy sobie, jak respondenci o wysokim wyniku DES mieli trudności z 
zapamiętywaniem słów związanych z seksem i traumą, co sugeruje, że spotykając się z nimi 
rozstrajali się lub „odpływali” z siebie. Wynika z tego, że wiele ofiar wykorzystania, w zetknięciu z 
informacjami na temat chorób wenerycznych, HIV, czy antykoncepcji, mającymi nauczyć je 
prewencji (na przykład stosowania prezerwatyw czy negocjowania dopuszczalnych praktyk), może 
w czasie szkoleń nie być obecna mentalnie w stopniu potrzebnym do przeprocesowania i 
zachowania tych treści, a więc mieć później  trudność z ich zastosowaniem. 

Jedną z oczywistych interwencji terapeutycznych dla osób o skłonnościach dysocjacyjnych, 
jest praktykowanie mentalnej obecności zarówno w czasie kontaktów seksualnych jak i przy 
samym ich dyskutowaniu. To pierwsze najpełniej można praktykować ze wspierającym i godnym 
zaufania partnerem – kimś, kto będzie delikatnie przypominał osobie z WSD, gdzie się ona 
znajduje, z kim, i co właśnie robi, i dopytywał się o jej stan emocjonalny. Można to jednak ćwiczyć 
również w pojedynkę; na przykład wyobrażając sobie obustronnie dobrowolny akt seksualny i 
skupiając się na uczuciach wywoływanych tymi wyobrażeniami. Prze każdej z tych interwencji 
terapeutycznych zalecane jest wyjście od małych kroków i stopniowe ich dobudowywanie. 

Zauważmy, że pomagać komuś uczyć się obecności w jego doświadczeniu można także 
poza kontekstem erotycznym. Jest to ważne zwłaszcza, gdy dana osoba znika mentalnie na 
jakąkolwiek wzmiankę o seksie, pomóc jej wtedy może rozmawianie w cztery oczy z terapeutą, 
który wie o jej skłonnościach do dysocjacji. Wspólnie mogą oni wydłużać czas dyskusji, w których 
klient jest obecny mentalnie.  

Uszkodzenie mechanizmów zgody na seks (MZS) 

Freyd wysuwa twierdzenie, że w zdrowych warunkach rozwojowych ludzie wykształcają w 
sobie mechanizmy obustronnej zgody na seks, w skrócie MZS. Uszkodzenie w kimś jego 
seksualnego jestestwa – co dzieje się w każdej sytuacji wykorzystania w dzieciństwie – może 
zniszczyć w nim zdolność zgadzania się w sposób wolny na seksualną aktywność z drugim 
człowiekiem. I chociaż zapewne w określaniu, czym jest konsensualny seks bierze udział wiele 
czynników, dla uproszczenia określamy je tutaj wszystkie razem jako MZS. 

Mechanizmy zgody na seks (MZS) są zestawem mentalnych funkcji, które w sytuacji braku 
zewnętrznego przymusu, pozwalają danej osobie dokonać wolnego wyboru o wejściu lub nie 
wejściu w zachowania seksualne (lub o ich podtrzymywaniu lub nie podtrzymywaniu). 
Konsensualny seks możliwy jest tylko wtedy, gdy równocześnie zachodzą dwa konieczne warunki: 
(1) sytuacja musi być wolna od jakiegokolwiek, nawet subtelnego, nacisku, przymusu lub siły; i (2) 
każda ze stron musi mieć sprawnie działające mechanizmy zgody na seks.  



Uszkodzenie MZS może polegać na niewłaściwym systemie przekonań, niezdrowym (nie 
pomocnym) postrzeganiu samego siebie, braku dostępu do własnego stanu uczuć i pragnień i/lub 
obecności zorientowanych na ryzyko schematów seksualnego decydowania. Jesteśmy 
zainteresowane badaniem schematów seksualnego decydowania, szczególnie gdy chodzi o ich 
stosowanie przez ofiary wykorzystania seksualnego, i dążymy do wyjaśnienia zawartości i struktury 
tych mechanizmów, jak też wszystkiego, co się z nimi wiąże. Na bieżącym etapie podchodzimy do 
nich jako do zbioru twierdzeń: „jeśli-to,” analogicznie do pisania programów komputerowych, czyli: 
Jeśli spełnione są określone warunki, to otrzymamy określone rezultaty. Warunki „jeśli” mogą być: 
sytuacyjne (np. jeśli partner seksualny mówi: „kocham cię”…), afektywne (np. jeśli czuję złość…) 
lub poznawcze (np. jeśli uważam, że seks przedmałżeński jest niemoralny…).  Rezultaty „to” mogą 
również być afektywne, poznawcze lub behawioralne (np. …to  proszę, by założył prezerwatywę). 
Proces określania, czy te mechanizmy są stosowane, czy nie, jest bezpośredni – gdy spełniony 
zostaje warunek z części „jeśli” schematu decyzyjnego, wtedy zachodzi (behawioralny, afektywny 
lub poznawczy) skutek z części „to” tego schematu. Prostym przykładem może być: 

Jeśli:  mój partner seksualny uśmiecha się do mnie…  [„wkład” sytuacyjny] 
To:  odwzajemniam mu uśmiech    [zachowanie] 
Aby lepiej ukazać, w jaki sposób zniszczony lub niedorozwinięty mechanizm zgody na seks 

może prowadzić do ryzykownych zachowań seksualnych, rozważamy pewne hipotetyczne 
przykłady, a w szczególności trzy różne scenariusze: (a) nagabywana osoba nie chce żadnego 
seksu; (b) chce czegoś seksualnego, lecz chce przy tym, aby jedna lub kilka rzeczy przebiegało 
inaczej (na przykład założona była prezerwatywa lub nie było penetracji bądź stosunku); i (c) 
aktywność seksualna przebiega dokładnie tak, jak chce dana osoba (nawet jeśli oznacza to jakieś 
ryzyko).  

Scenariusz (a): Brak chęci na jakikolwiek kontakt seksualny.  
Rozważmy przypadek osoby, która nie chce żadnej formy seksu (w danej chwili lub z 

danym człowiekiem), lecz mimo to wchodzi w seksualne zachowania. Możemy wyobrazić sobie 
pewną liczbę potencjalnie pomocnych mechanizmów decydowania, jakie uległy u niej zniszczeniu, 
bądź są dla niej niedostępne lub nieaktywne. Mogłyby one na przykład wyglądać tak: „Jeśli nie 
lubię tego, czego doświadczam seksualnie, to mówię stop;” „Jeśli nie czuję się bezpiecznie, to nie 
kontynuuje pieszczot;” lub „Jeśli nie ufam mojemu partnerowi, to nie wchodzę z nim w seksualne 
zachowania.” Jedną z możliwości jest to, że mechanizmy te u ofiary nie istnieją. Nie ma w niej 
połączenia poznawczego między poziomem zaufania, a doborem zachowań; między oceną 
własnego stanu uczuć, a decyzją: kontynuować czy przestać. Kiedy indziej mechanizmy te są 
wprawdzie obecne w jakiejś formie, lecz jeden lub dwa z obu warunków („jeśli” i/lub „to”) są 
uszkodzone, niedostępne bądź niewykonalne. Na przykład, gdy szwankuje ocena, która jest 
inherentnym składnikiem warunku „jeśli,” ofiara może nie próbować badać wiarygodności swojego 
partnera lub nie znać (być może z powodu aleksytymii) stanu własnych uczuć. Albo na odwrót: 
wprawdzie ocena w warunku „jeśli” działa wystarczająco dobrze, lecz zawodzi inherentne dla 
warunku „to” wykonanie. Na przykład schemat: „Jeśli nie lubię tego, czego doświadczam 
seksualnie, to dysocjuję,” który dla zależnego dziecka był pomocną strategią adaptacyjną, dla 
osoby dorosłej staje się nieużyteczny i niebezpieczny, gdyż może jej nie pozwolić uniknąć lub 
przerwać stosunku, który odczuwa ona jako nadużywający.  

Na podstawie powyższego łatwo sobie wyobrazić, w jaki sposób wzorce przyzwalania na 
seks, kształtujące się w czasie naturalnego rozwoju seksualnego, ulegają uszkodzeniu w wyniku 
WSD. Wykorzystywane dziecko nie ma mocy ani szans przerwać aktu molestowania; nie może więc 
działać według opisanych wyżej schematów decyzyjnych, a więc nie włącza ich do swojego zestawu 
mechanizmów zgody na seks i zamiast tego skłonna jest rozwijać alternatywne, początkowo 
adaptacyjne a później dysfunkcyjne, strategie (np. „Jeśli to jest przykre, to dysocjuję). 

Scenariusz (b): istnienie chęci na niektóre zachowania seksualne 
Rozważmy teraz drugi typ sytuacji, kiedy dana osoba ma ochotę wejść w seks, ale stawia 

pewne warunki odnośnie sytuacji i ograniczenia jeśli chodzi o praktyki. Może na przykład mieć chęć 
na wzajemną masturbację, ale nie na seks oralny czy stosunek analny, lub może pragnąć stosunku, 
ale z prezerwatywą.  

Oto niektóre przykłady przekonań, percepcji i wzorców decydowania, jakich może brakować 
ofiarom WSD: „Moje zdrowie jest ważniejsze;” „Ja jestem ważna;” „Moje bezpieczeństwo jest 
ważne;” „Zasługuję na troskę i traktowanie z szacunkiem;” Zasługuję na uwzględnienie moich 
potrzeb, o których mówię:” „On nie dba o mnie zbytnio, choć dbają inni;” „Jeśli ktoś mnie źle 
traktuje, to mówię to wnoszę protest;” „Jeśli ktoś traktuje mnie źle mimo moich próśb, by przestał, 
to przestaję spędzać z nim czas.” 

I tu również nietrudno wyobrazić sobie rodzaje schematów poznawczych i decyzyjnych, 
jakie ulegają uszkodzeniu lub wyeliminowaniu przez napastnika seksualnego i proces 
wykorzystywania. Ponieważ wiktymizowane dzieci nie są wysłuchiwane ani traktowane z 



szacunkiem, internalizują to one w formie przekonania, że nie zasługują na dobre traktowanie. 
Zaznacza się to szczególnie, gdy molestowaniu towarzyszą nadużycia werbalne (co często ma 
miejsce), a więc gdy dziecko słyszy bezpośrednie komunikaty, że jest nic nie warte, nieważne, złe i 
zepsute, że nikt inny nie zatroszczy się o nie i że nie zasługuje na to, by żyć. Ławo też wyobrazić 
sobie w jaki sposób owe konstrukty poznawcze mogą prowadzić do seksualnie ryzykownych 
zachowań. Jeśli wierzę, że moje zdrowie nie ma znaczenia, to raczej nie podejmę kroków, by je 
chronić (np. nie będę chciała dokładniej poznawać moich partnerów, ani dbać o stosowanie 
prezerwatyw czy innych środków ochronnych). Jeśli uważam, że nie zasługuję na szacunek, będzie 
mi dużo trudniej zerwać związek, w którym jestem ofiarą czy uniknąć wyzyskujących doświadczeń 
prostytucji. 

Scenariusz (c) Pożądanie kontaktów seksualnych (także tych ryzykownych) 
W tym trzecim scenariuszu pożądana jest każda sytuacja seksualna, także niosąca ryzyko. 

Jednym z głównych mechanizmów mentalnych stojących za tego rodzaju doświadczeniami jest 
dysocjacyjny styl charakteru. W efekcie tego ogólnego wzorca odłączania się ofiar, także w 
sytuacjach omawiania spraw seksu, mogą one, niestety, być niedoinformowane w sprawach AIDS i 
innych chorób wenerycznych, więc nie rozumieć ryzyka swoich seksualnych zachowań. Mogą też, 
mając wprawdzie owo rozumienie, używać zaprzeczania, racjonalizacji i minimalizowania, by 
zatrzeć dysonans między swoją wiedzą a zachowaniami. Osoba taka może sobie mówić: „Jeden raz 
bez prezerwatywy nic nie zaszkodzi;” „Nie można załapać AIDS od stosunku heteroseksualnego;” 
„Ryzyko jest naprawdę znikome;” „Umawiam się tylko z chłopcami z dobrych środowisk, gdzie nie 
ma chorób wenerycznych:” lub „Mój chłopak nie sypia z innymi dziewczynami (nie wstrzykuje sobie 
narkotyków).” Lista takich (nieprawdziwych) stwierdzeń jest długa. Oczywiste jest, że ofiary 
wykorzystania seksualnego są wyjątkowo skłonne opierać się na zaprzeczaniu jako obronnym 
sposobie przetrwania. Zaprzeczanie (wdrukowane przez dawnego napastnika i inne osoby) jest 
nieodłączną częścią doświadczania wiktymizacji, modeluje się więc ono jako rzecz normatywna. Do 
form zaprzeczania należy także dysocjacja i stłumienie, tak więc biorąc pod uwagę rozległość i 
trwałość tych obron używanych do przetrwania przez wykorzystywanie dziecko, logiczne jest, że 
będzie je ono stosowało także w wieku dorosłym.  

Istnieje też u ofiar duża możliwość wystąpienia pociągu do ryzyka. Oczywiście nie wszyscy 
szukający ryzyka mają nieświadome skłonności samobójcze, ale niektórzy – tak. Spory odsetek 
osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie, przejawia depresję, skłonności samobójcze, a 
nawet je realizuje. Z mechanizmami zgody na seks (MZS) najbardziej jednak wiąże się, 
uformowany podczas aktów wiktymizacji, system skojarzeń między przyjemnością seksualną a 
ryzykiem, lękiem i niebezpieczeństwem. Wiktymizacja przekładać się wtedy na późniejsze 
erotyzowanie zagrożeń lub na erotyczny odbiór pewnych niosących ryzyko czynników 
kontekstualnych (np. agresywnego, przemocowego partnera). Jest to inna sytuacja niż wzorzec 
szukania ryzyka tylko dla niego samego, który może wchodzić w skład ogólnej autodestrukcyjnej 
tendencji, choć i to często znajdujemy u dorosłych ofiar WSD.  

Świadome i nieświadome mechanizmy zgody na seks 

Jesteśmy przekonane, że niektóre MZS są dostępne dla świadomości jednostki 
(bezpośrednie mechanizmy poznawcze i zasady decydowania), inne zaś mogą działać 
nieświadomie. Znamy już badania dotyczące bezpośrednich zasad decydowania związanych z 
inicjacją seksualną, a odmową zastosowania prezerwatywy (Morokoff i kol., 1997). Obecnie 
prowadzimy prace badawcze idące w kierunku poznania zarówno bezpośrednich jak i pośrednich 
MZS oraz ich związku z seksualną traumą w dzieciństwie i ryzykownymi zachowaniami seksualnymi 
w życiu dorosłym.  

SUGESTIE DLA DALSZYCH BADAŃ 

Omówiliśmy pewne mechanizmy poznawcze, jakie mogą stanowić ważny łącznik między 
WSD a ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Jako konkluzję i podsumowanie wskazujemy na 
kilka ważnych i nie rozwiązanych problemów badawczych, które wytyczają kierunek naszych 
dalszych prac.  

Wiele pośredniczących ścieżek, które, jak sądzimy, najbardziej zasługują na 
natychmiastowe opracowanie ukazuje schemat 6.3, jednakże w zgeneralizowany sposób, gdyż 
zamiast wyprowadzać ścieżki kauzalne od specyficznych mechanizmów mentalnych do 
specyficznych skutków, pozostawiłyśmy rysunek w bardziej abstrakcyjnej formie. Nie uważamy 
jednak, że każdy typ poznawczej adaptacji do wykorzystania prowadzi z jednakowym 
prawdopodobieństwem i siłą do każdego typu wysokiego ryzyka. Jednym z naszych celów jest więc 
powiązanie specyficznych mentalnych mechanizmów pośredniczących ze specyficznymi skutkami 
behawioralnymi. 



W tym celu należy określić ilościowo i opisać mechanizmy mentalne wystarczająco 
szczegółowo, aby móc je odpowiednio ocenić. Zarówno dysocjacyjny styl charakteru jak i poziom 
szacunku dla samego siebie mogą być miarodajnie oszacowane za pomocą już istniejących skal. 
Jednakże mechanizmy oceny rzeczywistości, detektory oszustwa i mechanizmy zgody na seks 
jeszcze nie mają ogólnie przyjętych i miarodajnych metod oceny. Jednym z głównych celów 
naszych najpilniejszych badać jest więc opracowanie metod pomiaru dla tych mechanizmów 
mentalnych, świadomych jak i nieświadomych. Konkretnie, jesteśmy w trakcie stosowania kilku 
technik z psychologii poznawczej do mierzenia bezpośrednich MZD w powiązaniu z inicjacją 
seksualną i jej odmową. 

Doprecyzowane muszą zostać także ścieżki łączące doświadczenia nadużyć z 
mechanizmami poznawczymi. Trauma ma wiele wymiarów i zapewne nie wszystkie z nich tak samo 
silnie wpływają na każdy z typów poznawczej adaptacji. Nasza dotychczasowa praca dowiodła na 
przykład, że dysocjacyjny styl charakteru pełni najbardziej adaptacyjną funkcję w przypadkach 
wykorzystywania dzieci przez ich głównych opiekunów. Musimy więc stawiać dalsze, bardziej 
szczegółowe i specyficzne pytania o każdy z aspektów traumatycznego przeżycia, jeśli mamy w 
pełni zrozumieć wynikające z niego poznawcze adaptacje, mogące w dorosłym życiu prowadzić do 
wysoce ryzykownych zachowań seksualnych. 

Uważamy też, na koniec, że pomocne może być wzięcie tego punktu widzenia pod uwagę 
przy planowaniu interwencji psychoterapeutycznych. Konkretnie mówiąc, wierzymy, że pracując 
bezpośrednio nad naprawą MZS i nad zmniejszeniem poziomu dysocjacji wobec, przed, i w czasie 
seksu, możemy zredukować poziom ryzykownych zachowań.  


