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CZĘŚĆ PIERWSZA: 

wykorzystanie seksualne wpływa na całe życie 

Rozdział 1 
Przetrwanie i powrót do zdrowia: 
Dzielenie się swoim bólem 

Dziś czuję się mocniejsza. Zamierzam zaopiekować się tą mocą i przyjąć ją, 
aby zasilała moje życie. Dzięki niej wydobędę się z tego rozwalenia. Widzę 

przed sobą całkiem inne życie, czuję zapach lepszej przyszłości. Przestałam 
się bać. Wychodzę na wolność. Lizzie. 

 Seksualne wykorzystywanie dzieci to bardzo stary problem. Pod osłoną 
społecznej tajemnicy otaczającej kazirodztwo i inne seksualne nadużycia, dzieci były 
gwałcone i molestowane od pokoleń. I od pokoleń milczały aż do śmierci. Obecnie, 
Ofiary przełamują swoje milczenie i ujawniają tę tajemnicę. Zaczynając mówić o 
swoich dawnych doświadczeniach, wyzwalają się z tej przeszłości. Odkrywają, że nie 
są już dłużej osamotnione. Odzyskują siłę oraz szacunek dla siebie utracone wskutek 
nadużyć. 
 Do niedawna wierzono, że wykorzystanie seksualne dziecka zdarza się 
niezwykle rzadko. Jednakże od lat 1980, od kiedy milczące od zawsze Ofiary 
przemówiły, środki masowego przekazu coraz więcej uwagi poświęcają temu 
problemowi. Dzięki tym wystąpieniom społeczeństwo zaczyna dostrzegać, że 
seksualne wykorzystywanie dzieci to bardzo powszechny problem. Wciąż jednak 
większość Ofiar zabiera tę tajemnicę do grobu, niosąc za życia to brzemię w 
milczeniu i cierpiąc w izolacji. Część z nich nie jest nawet świadoma, co je spotkało, 
gdyż zdołała wyprzeć dawne nadużycia z pamięci. Być może nigdy nie poznamy do 
końca prawdziwych rozmiarów tego nieszczęścia, gdyż spowijające je wstyd i 
tajemnica tak silnie zamykają ludziom usta. Wyniki badań naukowych różnią się 
znacznie, ale bezsporne jest, że przynajmniej co dziesiąta osoba doznaje w 
dzieciństwie wykorzystania seksualnego. Nawet najbardziej sceptyczne kręgi badaczy 
przyznają, że ten problem dotyczy wielkich liczb przypadków, że ma zasięg światowy 
i że obecny jest w każdej kulturze, rasie, kraju i klasie społecznej. Oznacza to, że na 
świecie żyją dziś przynajmniej setki milionów osób, które zostały wykorzystane 
seksualnie w dzieciństwie. 

Dla kogo jest ta książka? 

 Jest to przede wszystkim narzędzie samopomocowe dla Ofiar wykorzystania 
seksualnego, które wywiera tak niszczący wpływ na dzieci i ich późniejsze, dorosłe 



życie. Książka ta zawiera niezbędne do zdrowienia informacje na temat seksualnych 
nadużyć, problemów jakie ta trauma może powodować, oraz sposobów radzenia 
sobie z nimi. Ponieważ na podstawie bieżących trudności i symptomów niemożliwe 
jest stwierdzenie na pewno istnienia historii molestowania w dzieciństwie, książka ta 
nie da Ci odpowiedzi na pytanie: „Byłam, czy nie byłam, wykorzystana?” Jako autorki 
mamy nadzieję, że sięgną po nią także krewni i bliscy Ofiar, jak też ludzie zawodowo 
związani z psychoterapią i pomaganiem, dla uzyskania lepszego wglądu w trudności, 
z jakimi mierzą się w życiu wykorzystane osoby. Przede wszystkim jednak strony te 
adresujemy do tych, którzy jako dzieci osobiście przetrwali nadużycia seksualne.  

Słowa kluczowe 

Wykorzystanie seksualne 
 Używamy zwrotu wykorzystanie seksualne dla określenia każdego rodzaju 
zachowań seksualnych między dorosłym a dzieckiem i jakiegokolwiek niechcianego 
kontaktu seksualnego ze strony innego dziecka. Obejmuje to stosunek genitalny, seks 
oralny, analny, masturbację, jakikolwiek rodzaj bycia dotykanym seksualnie lub 
skłanianym do takiego dotykania innych, seksualną penetrację za pomocą obiektów 
czy zmuszanie do zachowań seksualnych ze zwierzętami. Jednakże nie zawsze polega 
to na fizycznym kontakcie. Wykorzystaniem może być wystawianie na oglądanie 
zachowań seksualnych innych ludzi, ich nagich ciał, pornografii, czy konieczność 
słuchania obscenicznych lub erotyzujących komentarzy na swój temat. Nadużyć 
mogła dokonywać jedna osoba, wiele osób lub grupa osób. Mogło to przytrafić się 
tylko raz w życiu, lub powtarzać się wielokrotnie, trwając przez wiele lat, niekiedy 
nawet do dziś. 

Oprawcy 
W książce przeważnie mówimy o nich w rodzaju męskim – „on” lub „oni” – 

gdyż większość napastników (do 80%) to mężczyźni. Jednakże coraz więcej Ofiar 
ujawnia ostatnio wykorzystywanie przez kobiety. Oprawca jest zatem każda osoba, 
która nadużyła seksualnie jakieś dziecko. Może nim być ojciec lub matka, brat lub 
siostra, ktoś z rodziny lub spoza niej – przyjaciel domu, sąsiadka, osoba w pozycji 
autorytetu, znajomy, obcy lub inne dziecko. 

Ofiary 
 Dla oznaczenia osoby wykorzystanej seksualnie w dzieciństwie, używamy 
słowa Ofiara. Piszemy je celowo dużą literą, by podkreślić pozytywny sens: to Ofiara 
zdołała przetrwać traumę i znalazła sposoby radzenia sobie z tym bólem, a teraz, z 
pomocą tej książki – mamy nadzieję – zaczyna iść w stronę szczęśliwszego i 
pełniejszego życia. Słowo Ofiara jest rodzaju żeńskiego i w przeważnie w ten sposób 
traktujemy Ofiary, gdyż ta książka powstała w okresie, gdy większość naszej pracy 
terapeutycznej dotyczyła kobiet. Jest jednak wielu mężczyzn, którzy jako dzieci 
doznali wykorzystania seksualnego i w tym nowym wydaniu książki znajdziecie też ich 
historie osobiste i wypowiedzi. Ofiary mogą pochodzić z przeróżnych środowisk 
etnicznych, religijnych i społecznych. W grupie z Wakefield znajdziecie nauczucieli, 
żony prowadzące gospodarstwo domowe, policjantki, pracowników rentgena, 
socjalnej służby zdrowia, kierowców ciężarówek, bezrobotnych, pielęgniarki, 
instruktorów prawa jazdy, pomoce domowe, urzędników i ludzi z biznesu. 



Dziecko 
 Słowo „dziecko” stosujemy na oznaczenie nastolatków, młodszych dzieci i 
całkiem małych dzieci – zależnie od przypadku. Nadużycia seksualne mogły się 
zacząć bardzo wcześnie, później, jak i „dopiero” w okresie dojrzewania. Jednakże 
adresujemy tę książkę do osób, które doznały wykorzystania zanim dorosły – do 
mężczyzn i kobiet molestowanych w dzieciństwie przez kogokolwiek: mężczyzn lub 
kobiety czy inne dzieci. 

O samej książce 

 Ma ona na celu pomóc Ci przemyśleć na nowo twoje dawne doświadczenia, 
dopuścić uczucia i zacząć radzić sobie z bieżącymi problemami. Znajdziesz w niej 
historie innych Ofiar dzielących się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Opisują 
One problemy, z jakimi musiały się borykać po wykorzystaniu, oraz odkryte sposoby, 
jakimi radziły sobie z tymi trudnościami. Każda z tych Osób przeszła własny dramat i 
własne zmagania, by znaleźć pomoc i ulgę w dzieleniu się swym bólem z innymi 
Ofiarami oraz móc doświadczać z ich strony zrozumienia i wsparcia. Pisanie stało się 
dla nich częścią procesu zdrowienia i właśnie w ten sposób mogą One dotrzeć z 
pomocą do Ciebie.  
 Książka podzielona jest na pięć części. Pierwsza, „Wykorzystanie seksualne ma 
wpływ na życie”, zawiera świadectwa i doświadczenia Ofiar z Wakefield pokazujące, 
w jaki sposób wykorzystanie seksualne dotyka zarówno dzieci jak i dorosłe dzieci. 
Cześć druga, „To wszystko moja wina”, zajmuje się poczuciem winy i wstydem, jaki 
niosą Ofiary. Analizujemy w niej powszechne pytania, na jakie próbują one znaleźć 
odpowiedź: „Dlaczego to akurat mi się przytrafiło?” i „Dlaczego nic nie mówiłam?” 
Przyglądamy się też oznakom mogącym wskazywać, że dziecko jest wykorzystywane 
seksualnie, oraz temu, co może nastąpić, gdy zaczyna ono komuś mówić o tym.  
 Część trzecia, „Ogarnięcie problemów”, ukazuje najczęstsze trudności 
doświadczane przez Ofiary i sposoby radzenia sobie z nimi. Są w niej rozdziały 
dotyczące uczuć, lęków, depresji, problemów z jedzeniem i z seksem. W czwartej 
części, „Uczucia do innych”, przyglądamy się trudnościom Ofiar spowodowanym 
uczuciami do własnych dzieci, do matek i do oprawców. Wreszcie część piąta, 
„Wyzwolenie”, sugeruje, w jaki sposób wykorzystane osoby mogą pokonać swe 
problemy, a zdrowiejące Ofiary dzielą się tym, co im pomogło i pomaga. Zajmujemy 
się też wypracowywaniem strategii chroniących przez dalszymi nadużyciami. W 
rozdziale „Podróż trwa bez końca” sześć Osób, które przyczyniły się do pierwszego 
wydania tej książki, pisze o tym, jak czuje się i radzi sobie obecnie, po siedmiu 
latach. Większość rozdziałów zawiera ćwiczenia do wykonania oraz listę lektur, jakie 
możesz chcieć przeczytać.  
 Książka ta przedstawia bardziej pierwsze kroki w zdrowieniu, niż ostateczne 
rozwiązanie. Mamy nadzieję, że dzielenie się swoimi doświadczeniami, kontakty z 
innymi oraz sięganie po profesjonalną pomoc, pomoże Ci odnaleźć zaufanie do siebie 
i siłę do wyzwolenia się z urazów przeszłości. Zamieszczamy też na końcu spis miejsc, 
gdzie możesz znaleźć dalszą pomoc. Niszczące skutki wykorzystania seksualnego 
można przezwyciężyć. 



Jak korzystać z tej książki? 

 Najbardziej możesz skorzystać, czytając tekst powoli i po kolei oraz 
wypełniając ćwiczenia zamieszczone na końcu każdego rozdziału przed przejściem 
dalej. Rozdziały budują się jeden na drugim i następują w takiej kolejności, jaka 
zdaje się najbardziej sprzyjać zdrowieniu Ofiar. Szczególnie ważne jest przerobienie 
rozdziału drugiego – spraw dotyczącychwstydu i poczucia winy – przed zmierzeniem 
się z bardziej specyficznymi problemami poruszanymi na dalszych stronach. 

SIĘGANIE PO WSPARCIE 
 Będziesz potrzebować czasu na wchłonięcie kolejnych porcji materiału i 
uwolnienie związanych z nim emocji – niektóre partie mogą działać rozstrajająco. 
Staraj się nie odpychać napływających uczuć. Akceptuj je, pozwalając sobie na płacz 
i żal czy gniew i wściekłość. Dobrze jest znaleźć na czytanie sprzyjające pory i takie 
miejsca, gdzie będziesz czuć się swobodnie i bezpiecznie. Tej książki lepiej nie czytać 
w biegu, na kolanie ani w ukradkowych chwilach. Jeśli to możliwe, znajdź też kogoś 
zaufanego, kto będzie rozumiał problemy tej natury – kto będzie umiał o nich 
rozmawiać i wspierać Cię w przeżywaniu uczuć, jakie może odblokowywać ta książka. 
Pamiętaj, że sięganie po wsparcie innych ludzi to praktyczna pomoc w radzeniu sobie 
z problemami, a nie oznaka słabości i porażki.  

Gdyby powracające wskutek uczucia i wspomnienia zaczęły Cię zbyt mocno 
przytłaczać, możesz zwolnić tempo czytania lub przerwać je, aż nieco opadną i 
powrócisz bardziej do siebie. Możesz też w takich chwilach dzwonić na numery 
telefonów zaufania podanych na końcu książki.  

PISANIE  
Większość rozdziałów zawiera ćwiczenia zalecające zapisywanie własnych 

uczuć i doświadczeń. Większość członków grupy z Wakefield mówi, że pisanie 
odegrało ważną rolę w ich zdrowieniu i dzieli się tymi doświadczeniami w rozdziale 
szesnastym. Niektóre z Ofiar jednakże odkrywają, że pisanie wzbudza w nich silne 
poczucie zagrożenia lub nie wierzą, że w czymkolwiek pomaga. Zapisywanie tego, co 
pamiętasz i co w związku z tym czujesz, bardzo wyostrza obraz zaznanej traumy. 
Choć z bywa bolesne, jest zarazem pierwszym krokiem do uporania się w tą 
przeszłością. Pisanie może też wydobywać na wierzch kolejne zablokowane kiedyś 
wspomnienia, emocje i stany, co – choć wzbudza na nowo grozę – jest wodą na młyn 
procesu zdrowienia. 

Na początku z miejsca darłam i paliłam wszystko, co udało mi się 
zapisać. Potem zachowywałam to, ale wciąż spychałam tę rzeczywistość 
wgłąb. Któregoś razu, gdy odważyłam się przeczytać moje notatki, poczułam 
dziwne zadowolenie. I spokój. Zaczęłam więc regularnie notować wszystko, z 
czym nie mogłam sobie poradzić ani o czym opowiedzieć. Lucy. 

Nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Njapierw, jak zacząłem 
pisać, przez pewien czas czułem się w porządku. Później, wracały mi w 
trakcie retrospekcje i złe wspomnienia. Dopiero, gdy ukończyłem tę pracę, 
poczułem jej dobrodziejstwo. Anthony.



Pisanie to coś całkiem innego niż rozmyślanie nad problemem. Pisząc, wiele 
Ofiar uzyskuje dostęp do swoich wspomnień i uczuć oraz zaczyna lepiej rozumieć 
siebie. 

Nigdy nie wiem z góry, co mam zapisać. Piszę to, co przychodzi mi 
właśnie do głowy. Okazało się, że na przykład miejsca, w których byłam 
molestowana, pamiętałam tylko w chwilach pisania. W ten sposób to mi nie 
umykało. Dziś mam parę mocnych kawałków, które odzyskałam w ten 
sposób. Mavis. 

Wcześniej nigdy bym nie uwierzyła, jak bardzo pisanie może pomóc – 
to było niesamowite. Zaczęłam dużo wyraźniej widzieć tę moją rzeczywistość, 
w kontrastach. Zaglądając potem do mojego zeszytu, myślałam: „Tak jest, tak 
właśnie czuję.” Bez pisania nie zawsze można dokładnie określić swoje 
uczucia. Jocelyn. 

 Nie ma znaczenia pisownia, gramatyka czy styl. Ważne, by twoje myśli i 
uczucia zostały tak zapisane, jak się kształtują. Wiele Ofiar ucierpiało wskutek 
wykorzystania w dzieciństwie także w obszarze edukacji. Jeśli masz naprawdę duże 
trudności w pisaniu, nagrywaj to, co mówisz, lub poproś zaufaną osobę, by to 
zapisywała. 
 Pisanie pracuje na Twoją korzyść. Nikt tego nie musi czytać. Jeśli boisz się, że 
ktoś niepowołany mógłby znaleźć Twoje zapiski, przechowuj je w bezpiecznym 
miejscu lub w zaklejonej kopercie powierz zaufanej osobie. Pisanie może prócz tego 
stanowić dobry sposób komunikowania różnym osobom własnych przeżyć i uczuć, 
omija bowiem konieczność mówienia. Możesz więc w ten sposób ukazywać innym 
swoje doświadczenia. Nie tylko mówienie, ale i dzielenie się zapiskami pomaga 
przełamać izolację i sekretność wykorzystania. 

Proces zdrowienia 

 Wyzwolenie z niszczących skutków wykorzystania seksualnego jest możliwe, 
ale zwykle zabiera wiele czasu. Twoje problemy mogły narastać latami, więc raczej 
nie znikną przez jedną noc. Większość osób próbuje radzić sobie z tą traumą poprzez 
blokowanie związanych z nią wspomnień i uczuć. To jeden z kilku używanych przez 
dzieci sposobów przetrwania, ale z wiekiem strategia ta coraz drożej kosztuje i coraz 
mniej daje. W życiu dorosłym zupełnie już nie działa i nie może się utrzymać. 
Stłumione uczucia i pamięć wymykają się spod kontroli w postaci koszmarów 
nocnych, ataków paniki, lęków, depresji, problemów z seksem, zaburzeń z jedzeniem, 
retrospekcji, dysocjacji i wielu innych stanów, które są symptomami. Aby mogły one 
ustąpić, trzeba nieodwołalnie zająć się leżącą u ich podłoża historią seksualnych 
nadużyć. Bez tego nie da się ich trwale rozwiązać.  
 Radzenie sobie z dawnym wykorzystaniem seksualnym nie polega na 
wymazaniu przeszłości, odcięciu się od niej czy zbagatelizowaniu jej. Tak się nie da. 
Na dłuższa metę nie można zablokować traumy, pogrzebać uczuć ani utrzymać 
murów zaprzeczania. Zdrowienie z nadużyć seksualnych to radzenie sobie ze 
skutkami, jakie wywołują w późniejszym życiu i z tym, jak się ze sobą czujesz. 
Pewnie nigdy nie uda Ci się zapomnieć o tych doświadczeniach, ale z pewnością 



możliwe jest uwolnienie się z lęków, poczucia winy i wstydu oraz odzyskanie w to 
miejsce siły, sprawczości i szacunku dla siebie. 
 Książka jest napisana pod kątem pomocy w radzeniu sobie z zalegającym pod 
spodem problemem, co polega na stanięciu twarzą w twarz z pamięcią nadużyć i 
pogrzebanymi uczuciami. Jedna z Ofiar, Claire, mówi o swoim doświadczeniu z 
grupowej terapii w ten sposób: 

Gdy kazirodztwo zostało rozgrzebane i wydobyte na wierzch, sprawy 
najpierw się pogorszyły. Ale potem wszystko zaczęło się powoli poprawiać. 
Tak więc na początku funkcjonujesz i czujesz się nieco gorzej, a gdy to 
następuje, nieraz łapie cię lęk i chciałabyś to wszystko upchnąć z powrotem, 
ale już się nie daje. Potem jednak nagle się zmieniasz. Patrzysz na siebie i 
widzisz znaczącą różnicę. Claire. 

Istotnie, możesz mieć wrażenie, że czytanie tej książki rozwala Cię lub 
destabilizuje; to nic dziwnego skoro zaczynasz łapać kontakt ze swoim bólem i 
przeszłością. Pamiętaj, że jest to normalna część procesu zdrowienia. Nie wycofuj się. 
Idź naprzód na tyle, na ile dajesz radę, a przyjdzie czas, że poczujesz się lepiej. W 
chwilach, gdy praca z tym tekstem zacznie się zbytnio rozdzierać, zwalniaj tempo, 
odprężaj się i proś innych o wsparcie. Funduj sobie rzeczy przyjemne, kojące i dające 
radość – weź ciepłą kąpiel, idź na fajny spacer, rozmawiaj z przyjaciółmi, słuchaj 
dobrej muzyki. A gdy poczujesz się znów gotowa, wróć do lektury.  
 Zdrowiejąca w grupie Ofiar Kate, po zainwestowaniu pewnego czasu i wysiłku 
w przepracowywanie trudnych uczuć, mówi: 

Być może straciłam dzieciństwo, ale udało mi się odnaleźć w sobie tę 
małą dziewczynkę i teraz troszczę się o nią z miłością. To wspaniałe uczucie. 
Nie ma już we mnie obrzydliwego potwora grasującego na zapleczu i 
wtykającego co i rusz swój ohydny łeb w moje życie. Teraz ja mam nad sobą 
kontrolę. Kate. 

 Książka ta może stać się twoim pierwszym krokiem na drodze do odzyskania 
siły i sprawczości. Następnym mogą być spotykania w grupie z innymi Ofiarami i 
korzystanie z pomocy terapeuty obeznanego z obszarem seksualnych nadużyć. 
Możesz też kontynuować pracę nad tymi problemami korzystając z Breaking Free 
Workbook (Sheldon Press, 2000). 



Rozdział 2 
Historie osobiste 

Na poniższych stronach Jane, Eileen, Anita, Graham, Pam i Dorothy ujawniają 
wykorzystanie seksualne jakiego doznali i jaki miało ono skutek dla ich dzieciństwa i 
dorosłego życia. Chociaż trauma każdej z tych ocalonych osób jest nieco inna, 
większość uczuć i poniesionych strat jest podobna. Historie tych ocalałych osób mają 
wielką moc oddziaływania; niosą nadzieję i siłę, choć czytanie ich może być 
rozdzierające. Potraktuj je jako zwierciadło dla twoich wczesnych doświadczeń. Jeśli 
tylko możliwe, znajdź kogoś zaprzyjaźnionego i rozumiejącego, z kim będziesz móc 
rozmawiać o swoich odkryciach i uczuciach. Czytaj powoli, dając sobie przerwy, 
ilekroć potrzebujesz. Nie czuj się w obowiązku przebrnięcia przez te świadectwa 
przed przejściem do następnych rozdziałów. Możesz je odłożyć, jeśli okażą się zbyt 
trudne i wrócić do nich później, jeśli zechcesz. 

Historia Jane 

 Jestem w łazience i gapię się na lampę na suficie. Leżę na posadzce obok 
wagi. Nie pamiętam, co mi tatuś powiedział uprzednio, ale pamiętam – widzę i czuję 
– jak leży na mnie. Chcę do odepchnąć, ale mocno przyciska moje nadgarstki do 
posadzki, po obu stronach głowy. Czuję jego ubranie ocierające się o moją nagą 
skórę. To obcieranie w górę iw dół boli, przygniecenie też… Widzę jego kremplinowy 
krawat, który packa mnie po twarzy. Słyszę jego sapanie. Później tatuś podnosi się, 
stawia mnie w wannie z wodą i zakazuje mówić komukolwiek. Mówi, że to będzie 
nasz sekret – że mama tego nie zrozumie. Prawdziwe groźby miały przyjść z czasem. 
 To był pierwszy raz, kiedy ojczym mnie wykorzystał seksualnie. Miałam siedem 
lat. Moi rodzice rozeszli się jak miałam cztery. Mój biologiczny ojciec zawsze był dla 
mnie nieosiągalną postacią, a przez następne trzy prawie nie widywałam mężczyzn. 
Kiedy mama ponownie wyszła za mąż, staliśmy się prawdziwą rodziną. I miałyśmy, 
razem z młodszą siostrą, nareszcie tatusia. 
 Z upływem czasu ojczym stawał się coraz bardziej dominujący i groźny. Ja zaś 
coraz wprawnie stąpałam po linie rozpostartej między moimi dwoma życiami, dwoma 
rzeczywistościami. Oczywiście, chciałam być lubiana i kochana jako ja, Jane, ale 
ciarki mnie przechodziły na myśl, co by się stało, gdyby inny wiedzieli, jaka naprawdę 
jestem, na co pozwalam by się działo, w co się angażuję? Ojczym był bardzo znaną 
osobą. Prowadził pensjonat dla starców, załatwiał chorym recepty i leki, rozwoził 
węgiel na opał, odśnieżał… Byłam więc przekonana, że to ja jestem ta zła i zepsuta. 
Odpowiedzialna. Poza tym, kto by mi uwierzył. Ojczym nieraz nagradzał mnie 
pieniędzmi i były to znacznie większe sumy niż te, jakie mogła wysupłać matka. Moje 
poczucie winy rosło proporcjonalnie do nich. Niosłam też ciężar odpowiedzialności za 
rodzinę, czując, że gdyby matka odkryła prawdę, rozpadłoby się jej małżeństwo. To 
byłoby tak, jakby ona została ukarana za moje grzechy, a nie ja, która to wszystko 
spowodowała.  
 Czasami zbierałam w sobie całą odwagę i odmawiałam mu, ale jakąkolwiek 
taktykę bym obrała, i tak zawsze mnie wymanewrował. Robił w tym wobec mnie 
postępy; jak się opierałam obłaskawianiu, stawał się wredny dla rodziny. Przestawał 



dawać matce pieniądze, a potem groził, że wyrzuci nas za nie zapłacone rachunki. Z 
naszego domu. Albo chodził po pracy do pubu i wracał tak późno, że nie było go na 
kolacjach. Przerzucał się od totalnego ignorowania jednej z nas, czepiając się o 
drobiazgi, które rozdmuchiwał w wielkie afery. Przejąć kontrolę nad telewizorem i 
zawsze zmieniał kanał na pięć minut przed końcem programu jaki we trzy 
oglądałyśmy. Jego ulubioną frazą było wtedy: „To moje nazwisko jest na książeczce 
RTV”. Doprowadzał nas tym wszystkim do rozstroju. A potem wracał do mnie i znów 
się dopraszał. Kontynuował, aż się poddałam. A potem czułam się podwójnie winna; 
winna, że się poddałam i winna, że ściągnęłam na rodzinę wszystkie te nieszczęścia.  
 Kiedy zaczęłam miesiączkować, chciałam ubłagać matkę, by mu nie mówiła. 
Ten biologiczny fakt ponownie mnie zawstydzał, pozbawiając resztek kontroli nad 
własnym ciałem, więc czułam, że nie mam najmniejszego prawa błagać matki o 
dyskrecję. Zastanawiałam się czy okres cokolwiek zmienia, ale ponieważ on robił tak, 
że nie było penetracji, doszłam do wniosku, że nie. Jednak dołączyły się teraz lęki i 
koszmary, że zachodzę z nim przez ubranie. 
 Kiedy zaczęły mi rosnąć piersi (nienawidzę tego słowa, bo mi powtarzał, że 
mam piękne piersi), wystarczało mu, gdy rozbierał mnie tylko do pasa. Wkładał 
obcisłe nylonowe spodnie i wtykał mi do ust i uszu swój jęzor z nikotynowym 
nalotem, bawiąc się przy tym moimi brodawkami. Miał twarde, szorstkie palce. 
Leżałam na podłodze, płacząc po cichu, a łzy ściekały mi do uszu. Nigdy nie mogłam 
zrozumieć, dlaczego widok moich łez nie powstrzymywał go. Przyciskałam pięści do 
podłogi, zaciskałam zęby, by chronić usta przed jego jęzorem i starałam się 
wyobrażać sobie, że opuszczam moje ciało. Żyłam w ciągłym przerażeniu – 
wiedziałam co to oznacza zostać z nim sam na sam. Choroba nie była w naszym 
domu miłym odpoczynkiem od szkoły.  
 Dźwiganie tej strasznej tajemnicy sprawiało, że czułam się inna niż wszyscy. 
Jednocześnie musiałam udawać, że jestem normalna, taka jak każdy. Stałam się 
bardzo skryta, wycofana, nie odważając się na ryzyko bliższych przyjaźni ani 
skupiania jakiejkolwiek uwagi na sobie. Z rozmysłem nie brałam w szkole, żadnych 
obowiązków, które stawiałyby mnie w aktywnej roli. W klasie miałam koleżanki, ale 
nigdy nie znalazłam prawdziwej przyjaciółki. Nikogo też nie zapraszałam do domu. 
Im bardziej udawałam, tym bardziej czułam się winna oszustwa i tym oczywistsze 
było dla mnie, że ludzie mogą mnie lubią sztuczną, ale nigdy nie prawdziwą. 
Trzymałam się głównie z chłopakami, bo ich interesowały zabawy na zewnątrz, a nie 
siedzenie w domu. Poza tym nie byli ciekawscy i nie interesowały ich plotki. Byli dla 
mnie mniej wymagający towarzysko, co mnie urządzało. Ale stało się to problemem, 
gdyż ojczym zaczął widzieć w nich jego rywali. Miałam czternaście lat.  
 Zawsze byłam sama. Nigdy nawet nie rozważałam ujawnienia. Nie znałam 
nikogo, kto w moim odczuciu poradziłby sobie z tą straszną tajemnicą.  
 Obecnie wiem, że to nie była moja tajemnica i nie czuję się już wyizolowana. 
Kiedy spotkałam inne ofiary, było mi smutno z powodu tego, co przeszły, ale to mi 
pomogło zobaczyć, że wykorzystywanie nie było moją winą. Nie ja muszę się 
wstydzić. Wiem, że już nie jestem z tą rzeczywistością sama, że moje dawne uczucia 
nie były nienormalne i że nie jestem ani nie byłam obłąkana. Czuję się teraz wolna i 
przejmuję kontrolę nad moim życiem. Wiem kim jestem i jestem pełna nadziei na 
przyszłość.  



Historia Eileen 

 Myślę, że wujek wykorzystywał mnie seksualnie od drugiego czy trzeciego roku 
życia. Powtarzano mi wtedy, że zaczynam być „niegrzeczna.” Od tego czasu stale 
byłam wybuchowa, więc złożono w kuratorium wniosek o wcześniejsze posłanie mnie 
do szkoły. Byłam przekonana, że jeśli zrobię coś naprawdę niegrzecznego, to ktoś 
może odkryć, że wujek wkłada mi rękę do majteczek i rani mnie tam swoimi palcami. 
Bawiłam się z rówieśnikami w gry typu „nie ośmielisz się” – w nadziei, że trafię do 
szpitala, co znaczyłoby zabranie od wujka. Ojciec mój walczył na wojnie, a matka 
wciąż rozpaczała po śmierci mojej młodszej siostry, nie dostrzegając nic z tego, co 
kryło się za moimi szukającymi uwagi zachowaniami. 
 Zaczęłam szkołę w czwarte urodziny – o rok wcześniej, niż przewidywała 
ustawa w tamtych czasach. Dla mnie było to formą odrzucenia i miałam żal o to. Gdy 
tylko nauczycielka się odwróciła, zwiałam i, biegnąc inną drogą, dotarłam do domu 
przed matką. Ten scenariusz stał się codzienną rutyną na prawie trzy lata. Mój żal i 
uraza narastały, gdyż byłam za te ucieczki regularnie karana. Mieszaliśmy ponad dwa 
kilometry od szkoły i większość dnia upływała matce na chodzeniu ze mną lub za 
mną w tę i z powrotem. Szkoła wymagała jednak, abym przywykła do uczęszczania, 
co w końcu nastąpiło.  
 Matka niemal codziennie chodziła ze mną dziadków, wysyłając mnie z 
wiadomościami lub sprawunkami dla wujka, który mieszkał na tej samej ulicy. Moje 
najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa to jak pukam do jego drzwi, który się 
otwierały by szybko zostawała wciągnięta do środka. Wujek przekręcał zamek, 
przyciskał mnie do ściany pod oknem, wsadzał mi łapy do majteczek i obmacywał 
mnie. Potem groził, że jeśli powiem o tym komukolwiek, zostanę ciężko ukarana, bo 
robiłam z nim coś bardzo złego.  
 Narastał we mnie lęk i poczucie winy. Miałam kompletny zamęt, czułam się 
bezradna, brudna i odrażająca. Nie było nikogo, komu mogłabym powiedzieć. Byłam 
bardzo sama, nieszczęśliwa, osamotniona i z rozpaczy po cichu płakałam, lecz nikt 
mnie nie słyszał. Cierpiałam ciągły ból i pieczenie w genitaliach, ale tego też nikt nie 
zauważał. 
 W ósmym roku życia wujek już penetrował moją waginę częścią penisa. I 
chociaż nie ejakulował jeszcze we mnie, czerpał z tych praktyk wielką przyjemność i 
podniecenie. W wieku dziesięciu lat miałam poważne, chroniczne lęki i tak wiele 
problematycznych zachowań, jak nigdy dotąd. Miałam koszmary nocne wokół jego 
otyłego, krępego ciała, jego grubych okularów i jego agresywnych manier 
związanych w podnieceniem. Niemal co noc budziły mnie, płaczącą i trzęsącą się z 
lęku, wspomnienia jego ciężkiego sapania i spoconych łap, którymi obezwładniał 
mnie i przyciskał. Zaczęłam mieć częste napady bólu w waginie i mimowolnego 
oddawania moczu. Nie miałam wtedy świadomości, że cierpiałam na cysty i że mają 
one związek z tym wykorzystywaniem.  
 W wieku jedenastu lat moje poczucie winy i rozpacz, przesłaniały mi już całą 
resztę życia. Całymi, bezsennymi nocami płakałam i żyłam w nie ustającym lęku 
przed kolejnym atakiem. Czystość stała się moją obsesją; ciągłym myciem i innymi 
rytuałami higienicznymi starałam się oczyścić swój umysł i ciało z brudnych uczuć 
związanych z wymuszanym molestowaniem. Nienawidziłam go za to, i że umie 
wzbudzić we mnie fizyczną przyjemność, a siebie za to, że ją odczuwałam. To, że 
moje ciało reagowało, potęgowało mój psychiczny ból i rozpacz. Poobcierana wagina 



stale mnie piekła, a myśli o wyciekającej ze mnie spermie po stosunku przyprawiały 
mnie o mdłości. On oczywiście nigdy nie brał pod uwagę tego, jak ja się czuję i 
skupiał się tylko na swoich egoistycznych, dewiacyjnych żądzach.  
 Moje przeżycia odbijały się też na szkole, choć robiłam co mogła, by się uczyć. 
Nauka zeszła na dalszy plan, gdyż wykorzystywanie pochłaniało większość moich 
myśli, uwagi i energii. Zachęcono mnie kiedyś, abym poprawiła stopień na lepszy; 
nauczycielka uważała, że mam umiejętności, ale nie wykorzystuję ich. Oblałam 
przedmiot żałośnie – nie tyle z braku wiedzy, ile z braku koncentracji. Żyłam nadzieją, 
że nauczycielka w końcu domyśli się moich cierpień powodów i niepowodzeń w 
szkole. Byłam zbyt mała, by wiedzieć, że nikt nie ma w głowie kryształowej kuli 
pozwalającej czytać nie wypowiadane słowa i myśli. Uważałam poza tym, że nikt nie 
zechce mi pomóc, nawet gdyby wiedział i mógł, bo jestem taka brudna, odrażająca, 
bezwartościowa i nie zasługuję na nic dobrego. Uważałam, że grzeszne rzeczy, jakie 
robiłam, odbierają mi nawet miano istoty ludzkiej.  
 Wykorzystywanie trwało do dnia, kiedy zaatakował mnie tak obcesowo, jakby 
miał do tego konstytucyjnie zagwarantowane prawo. Miałam wtedy czternaście lat. 
Usiłując powalić mnie na podłogę, zaczął macać mnie pod spódnicą. Zaczęłam 
szamotać się i walczyć, bijąc go pięściami wszędzie tam, gdzie mogłam dosięgnąć i 
jednocześnie chroniąc się przed jego łapami. W pierwszej chwili był zszokowany taką 
moją reakcją, ale zaraz ocknął się, gdy walnęłam go w twarz, jednocześnie 
wyrywając mu rękę z spod mojej bielizny. To była bardzo ciężka, nierówna walka. Był 
bardzo silny i tylko cudem udało mi się mu wyrwać. Dotarłszy do domu, wybuchłam 
potężnym płaczem i w dużym skrócie opisałam ojcu, co zaszło. Poszedł do niego 
porozmawiać. Nigdy nie odkryłam jakiego rodzaju akcje podjął w celu rozwiązania 
problemu, ale napaści wujka na mnie nie powtórzyły się więcej. Rodzice oczywiście 
myśleli, że chodziło o jeden incydent. Nigdy mnie nie pytali o cokolwiek więcej, a bez 
pytania nie umiałam zacząć mówić. Myślę, że bali się prawdy i pewnie dlatego, że 
wuj należał do bliskiej rodziny, starali się wszystko utopić w ciszy i przyklepać.  
 Dźwigałam tę tajemnicę przez pięćdziesiąt lat, nie mogąc także w dorosłym 
życiu znaleźć nikogo, komu mogłabym powierzyć moją historię. To, że w dawnych 
latach prasa, nagłaśniając historie gwałtów i nadużyć seksualnych, często oskarżała 
kobiety o prowokowanie napastnika i obarczała je winą, wzmacniała moje 
przekonanie, że nikt mi nie uwierzy i nie stanie po mojej stronie. Upchnęłam więc 
moje doświadczenia w jakimś zakątku głowy, udając, że to wszystko nie miało 
miejsca lub tak jakby nie miało. To znaczy, mogłam udawać do czasu, gdy znów nie 
wdarły się koszmary nocne i retrospekcje, wywlekając mi prawdę przed oczy. Zawsze, 
gdy ujawniano w mediach przypadki seksualnego wykorzystywania dzieci, 
sympatyzowałam silnie z ofiarą i czułam krańcową wściekłość na oprawcę. Nigdy 
jednak nie przyszło mi na myśl, że mam tak głębokie zrozumienie i reakcje 
emocjonalne, bo dotyczą one także mnie samej. Czułam się nic nie warta, brudna, 
zepsuta i odrażająca, co potęgowało jeszcze mój wstyd i przekonanie, że nie 
zasługuję na miano istoty ludzkiej. Czułam się zdepersonalizowana, odłączona, bez 
własnej tożsamości. Stałam się ofiarą życia.  
 Całe moje życie, prześladowana przez powracające wspomnienia, zmagałam 
się z emocjonalnym bólem i rozbiciem, by dopiero dzięki determinacji i wparciu 
grupowej terapii móc pokonać główne swoje trudności i uporać się z emocjonalną 
stroną nadużyć. Wykorzystywanie zmieniło całą moją osobowość i często 
zastanawiam się jaka bym była, gdyby nie moje dawne traumatyczne doznania. Na 



całe życie, aż do chwili obecnej, zostałam obarczona torturującymi uczuciami. Często 
myślę o „innej mnie” i o tym, jakby to było, gdybym miała nie tylko szczęśliwe, 
bezpieczne dzieciństwo, ale też spokojne przejście z niego w dorosłość. Obecnie 
chodzę do grupy zdrowiejących ofiar i wierzę, że odnajdę prawdziwą siebie, gdy 
odważę się opowiedzieć im moją historię.  

Historia Anity 

 Patrząc wstecz na moje życie i przypominając sobie zdarzenia jakie wiodły do 
wykorzystania mnie, nie znajduję żadnych szczęśliwych wspomnień. Jestem pewna, 
że musiały być jakieś dobre chwile, ale żadnych nie mogę odnaleźć. Nigdy nie czułam 
się kochana ani bezpieczna. Ojciec był zawsze pijany i stawał się coraz bardziej 
oprawczy i brutalny wobec matki. Strasznie się go bałam. Matka zawsze była 
zmęczona i przepracowana i nie pamiętam, by kiedykolwiek się uśmiechała. Żadne z 
nich nie dawało mi miłości i czułych uczuć, a ja tak rozpaczliwie potrzebowałam być 
kochana. Robiłam co było w mojej dziecięcej mocy, by tę miłość sobie zaskarbić, ale 
nigdy mi to się nie udawało. Byłam nieśmiałym, niezdarnym dzieckiem – stałym 
przedmiotem dokuczania i ośmieszania, w domu i w szkole. Z wiekiem stawałam się 
coraz bardziej zawstydzona i niepewna. Nie miałam koleżanek i byłam totalnie 
samotna.  
 W końcu ojciec wyniósł się z domu do kochanki. Przez pewien czas przychodził 
jeszcze czasem zobaczyć się ze mną, ale coraz rzadziej i rzadziej. Z chwilą, gdy 
starsza siostra wyprowadziła się do niego, całkiem przestałam widywać ich oboje.   
Miałam już dziesięć lat i byłam teraz najstarszą dziewczynką z rodzeństwa. Wracałam 
z szkoły do pustego mieszkania, robiłam wszystkie prace domowe, gotowała obiad 
dla starszego brata i młodszej siostry.  
 W tym czasie rozchorowałam się poważnie. Stwierzsono cukrzycę i dwa 
miesiące leżałam w szpitalu nie mając wcale chęci wyzdrowieć. Odwiedzała mnie 
jedynie czasem matka, ale było jej trudno ze względu na pracę. Jej wizyty wpędzały 
mnie w poczucie winy. I tak miała już okropne życie, a teraz, gdy się troszkę zaczęło 
poprawiać, popsułam to swoją chorobą, stając się dla niej jeszcze większym ciężarem 
niż dotychczas.  
 W czasie gdy leżałam w szpitalu, matka ponownie wyszła za mąż, a gdy 
wróciłam do domu, ojczym zaczął strasznie nade mną skakać. Poczułam się 
wyjątkowa; nigdy nie miałam takiej specjalnej uwagi i uwielbiałam ją. Przy okazji 
pokazywałam swoją wyższość bratu i siostrze: „Jestem jego ulubienicą, on mnie 
naprawdę kocha” – mówiłam. Rzucałam się na niego. Gdy tylko siadał, wskakiwałam 
mu na kolana i zarzucałam rączki na szyję, a on całował mnie i tulił. Czułam się 
wybrana. Zaczęłam do niego mówić tatusiu’, będąc pewna, że mam wreszcie 
prawdziwego ojca, który mnie naprawdę kocha.  
 Wkrótce zauważyłam, że w obecności innych nie jestem przez niego 
przytulana tak często, jak w sytuacjach sam na sam, ale tłumaczyłam to sobie, że 
ojczym nie chce tym widokiem wzbudzać zazdrości mojego rodzeństwa. Zaczął też 
zabierać mnie na długie przejażdżki autem. Parkował na odludziu i zaczynał mnie 
całować, ale te pocałunki były jakieś inne… wilgotne i mokre… Nie lubiłam ich, ale 
nie ośmieliłam się mu tego powiedzieć. Zaczął też dotykać mnie we wszystkie miejsca 
ciała. Czułam się z tym bardzo niezręcznie i nic z tego nie rozumiałam. Nie chciałam, 



by tak robił, on jednak za każdym razem robił to częściej i wyraźniej, Zaczynał przy 
tym jakoś dziwnie oddychać, sapać, a ja zaczynałam się go poważnie bać.  
 Mama teraz pracowała głównie na noce, a ojczym zaczął powtarzać, żebym 
nie szła spać ze wszystkimi i siedziała z ni dłużej. Mówił mi, że mnie kocha, ale 
żebym nikomu o tym nie mówiła, bo nikt tego nie zrozumie i będę mieć wtedy 
kłopoty. Trzymałam więc te specjalne chwile w tajemnicy, bo on mnie tak bardzo 
kochał. To było coś tylko między nami. „Rozumiesz przecież, Anita, że robię ci te 
rzeczy tylko dlatego, że cię kocham. Nie bój się, nie skrzywdzę cię. Polubisz to, 
zobaczysz, obiecuję. Kocham cię.” Jednak mnie krzywdził. To było okropne. Robił mi 
potworne rzeczy i strasznie się bałam. Robiąc to, przez cały czas mówił, jakie to 
wszystko cudowne. „Dobrze ci, Anita? Lubisz to, prawda? Mówiłem ci, że to polubisz, 
prawda?” Bałam się tak strasznie, że nie śmiałam się nawet poruszyć. Moje ciało było 
sztywne i łzy płynęły mi po policzkach. On jednak dalej był w świecie swoich fantazji, 
wierząc, że mi sprawia radość. 
 Okazał się do cna zdeprawowany i do dziś czuję się chora na myśl o tym, co 
mi robił. Kiedy się podniecał, zaczynał się ślinić, obśliniał mnie całą, sapiąc i 
chrząkając jak świnia. Rozpaczliwie starałam się krzyknąć. Otwierałam usta, ale nie 
wydobywał się z nich żaden dźwięk. Czułam się chora i odłączona. Wszyscy 
nauczyciele przypisywali to cukrzycy, o którą nie martwiłam się wcale i celowo 
podsycała tę chorobę. Kilka razy udało mi się trafić do szpitala na badania i 
ustabilizowanie i to były jedyne momenty ulgi od niego.  
 Mając czternaście lat byłam w szkole takim dziwadłem, że wszystkie dzieciaki 
drwiły ze mnie. Któregoś dnia kilka dziewczyn zaczęło mi dokuczać, pijąc do tego, że 
nigdy nie byłam z chłopakiem i starając się mnie zagiąć różnymi głupimi pytaniami na 
temat seksu. Czy próbowałam tego i tamtego i czy ktoś mi to czy tamto robił. 
Poczułam się tak przybita tym dociekaniem, że wybuchłam płaczem, mówiąc im, by 
się odczepiły, bo w istocie mam więcej doświadczeń seksualnych niż one mogą sobie 
wyobrazić, że jest możliwe. Jedna z nich upierała się nadal, chcąc sprawdzić czy 
rzeczywiście wiem o czym mówię, więc jej opowiedziałam. Była w szoku i w 
rezultacie zaciągnęła mnie do szkolnego psychologa. 
 Szkolnemu psychologowi byłam w stanie powiedzieć tylko tyle, że ojczym robi 
mi te rzeczy. Było to wszystko, co kiedykolwiek komuś powiedziałam. Psycholog 
następnie powiedział matce. Strasznie się bałam spotkania z nią. Czułam się tak, 
jakbym kolejny raz złamała jej życie. Jej pierwsze słowa brzmiały: „Dlaczego mi 
wcześniej tego nie powiedziałaś. Dlaczego nie powiedziałaś komukolwiek?” Zdawało 
się, że to ją głęboko dotknęło i moje poczucie winy sięgnęło zenitu. Obiecała mi 
sprawić, że to się więcej nie powtórzy, po czym nigdy więcej nie wracała do tego 
tematu. Seksualne ataki ojczyma ustały na kilka tygodni, po czym któregoś razu 
przyszedł do mnie powiedzieć, jak strasznie jest mu przykro. Przepraszając mnie i 
płacząc, objął mnie i przytulił i wszystko zaczęło się od nowa. Po jakimś czasie 
powiedziałam matce, że on zaczął mi to robić znowu, a ona znów obiecała, że go 
powstrzyma. W tym czasie ojczym miał już pewność, że każda rzecz ujdzie mu na 
sucho, więc nawet nie czekał aż matka wyjdzie z domu. Atakował w każdej sytuacji. 
Nigdy nie wiedziałam gdzie się pojawi, jak się na mnie zasadzi. Manewrował. Mogłam 
być pewna, że wyszedł z domu, więc ryzykowałam przemknąć się do łazienki, a 
wtedy pojawiał się nie wiadomo jak i skąd. 
 Moje życie zmieniło się w koszmar. Uznała, że jedynym sposobem położenia 
temu kresu jest skończyć ze sobą więc wzięłam cały zapas insuliny i zapadłam w 



śpiączkę. Odratowano mnie i posłano do dziecięcego psychologa. Który uznał, że 
wszystkie moje problemy biorą się stąd, że jak byłam malutka przezywano mnie 
„nogi-iksy.” Po tej ‘terapii’ byłam tak zrozpaczona, że odważyłam się pójść do pubu. 
Odkryłam, że trochę makijażu, parę odpowiednich ciuchów, i jestem bez problemów 
obsługiwana. Tego wieczoru znalazłam sposób na znieczulenie. Nie rozwiązywało to 
problemu, ale przynajmniej mogłam go teraz znieść. Zaczęłam wagarować. Zamiast 
iść do szkoły, znikałam w parku z butelką wódki. Nauczyciele zdawali się nic nie 
zauważać. Zaczęłam wypuszczać się co wieczór. Po prostu wchodziłam do pubu i 
zawsze znalazł się ktoś, kto mi stawiał drinki. Stale byłam pijana i spałam każdym, 
kto się nawinął. Na niczym mi nie zależało. Paliłam ‘browna’ (heroinę) i brałam ‘kwas’ 
(LSD), cokolwiek, byle nic nie musieć czuć.  
 Wtedy któregoś dnia dość z którym się przespałam zakochał się we mnie i 
poprosił mnie o rękę. Miałam już szesnaście lat i powiedziałam ”tak”. Matka zgodziła 
się i to było to: po miesiącu byliśmy małżeństwem. Wkrótce potem odwieziono mnie 
na sygnale do szpitala z ostrym uszkodzeniem wątroby. Usłyszałam, że muszę uznać 
alkohol za truciznę i nie wypiłam ani drinka przez następne trzy lata. Zamiast tego 
weszłam w obsesję na punkcie urodzenia dziecka i po kilku poronieniach udało mi 
się. Dziecko – to była ta bezwarunkowa, upragniona miłość, na którą całe życie 
czekałam. 
 Nasze małżeństwo było jak ponury żart. Nic między nami nie było, każde z nas 
wiodło oddzielne życie. Długimi okresami nie było żadnego seksu, wymówka za 
wymówką, aż już absolutnie nie mogłam wytrzymać. Ale po kontakcie znów się 
zatrzaskiwałam. Na szczęście za już pierwszym razem po tym jak urodziłam córeczkę 
zaszłam znów w ciążę i mając źródło wymówek, nie musiałam się martwić aż do 
drugiego porodu. Gdy przyszedł na świat nasz synek, zaczęłam bardzo chorować i 
teraz to było usprawiedliwieniem. W końcu usiałam przejść poważną operację. Kiedy 
doszłam do siebie, mąż już całkiem stracił seksualną cierpliwość. Któregoś wieczoru 
wrócił pijany i zgwałcił mnie. Z tego poczęło się nasze trzecie dziecko, a gdy przyszło 
na świat, spakował manatki i odszedł od nas.  
 Wpadłam teraz w obsesję diet i po krótkim okresie anoreksji, okazałam się 
bulimiczką. Jedzenie i wymiotowanie zawładnęło moim życiem, stając się jedynym 
sposobem radzenia sobie, jaki mam. Głęboko w środku nienawidzę samej siebie. 
Czuję się rozpaczliwie samotna i nieszczęśliwa. Nie mogę jednak przyspieszyć życia, 
by mieć je już szybko za sobą. Po rozpadzie małżeństwa miałam kilka katastrofalnych 
związków – jakkolwiek bym się starała, nic w nich nie działało. Nienawidzę seksu i 
mężczyzn i strasznie trudno mi zaprzyjaźnić się z kimkolwiek. Strasznie się napinam, 
aby moje życie funkcjonowało. Uwielbiam moje dzieci, lecz czuję, że nie daję im 
tego, na co zasługują. Staram się jednak i może któregoś dnia mi się uda.  
 Wygląda na to, że wszystko, za co się biorę, zawodzi, a im bardziej próbuję, 
tym bardziej powiększam mój życiowy bałagan. Po rozpadzie małżeństwa 
wprowadziłam się do innego domu, by zacząć wszystko od nowa. Już za pierwszym 
razem jednak, gdy przyjęłam pewną praktyczną pomoc od mężczyzny, skończyłam 
jako jego więzień we własnym domu. Przez trzy dni trzymał mnie zamkniętą i wiele 
razy gwałcił. Potem wpadałam w związek z facetem, który był tak manipulujący i 
zaborczy, że żywcem przypominało to sytuację z mojego dzieciństwa. Po tak wielu 
okropnych doświadczeniach zastanawiam się, czy to ja jestem przyczyną tego 
wszystkiego. Moja córeczka była molestowana seksualnie przez mężczyznę na obozie 



wakacyjnym. Zastanawiam się, czy wszyscy mężczyźni to gwałciciele i zboczeńcy. 
Może to oni są normalni i tylko ja jestem problemem… 
 Ostatnio pokładam zaufanie i nadzieję w Bogu, co mnie napędza, podtrzymuje 
i pozwala choć trochę wierzyć w siebie. Powoli i stopniowo odzyskuję pewność i 
ponownie z nadzieją zaczynam życie od początku.  

Historia Grahama 

 Moja historia to pasmo fizycznych, psychicznych i seksualnych nadużyć, jakim 
podlegałem przynajmniej od piątego roku życia. Mam pewne wspomnienia 
molestowania z okresu, gdy byłem jeszcze mniejszy, ale są niewyraźne i nie umiem 
nadać im dokładnego sensu. Przez pierwszy rok życia zajmowała się mną ciotka – 
zapewne dla dobra dziecka – do czasu gdy matka wzięła mnie z powrotem. Zawsze 
wiedziałem, że matka mnie nie lubiła, ale ciężko mi pogodzić się z prawdą, że nie 
chciała mnie od urodzenia. Pewnie lepiej byłoby dla mnie, gdyby zdecydowała się na 
aborcję, niż wydanie mnie na świat i życie, jakie mnie na nim czekało.  
 Od kiedy pamiętam, matka stale mnie zawstydzała i raniła na oczach 
znajomych i każdego, kto akurat był w pobliżu. Zawsze nazywała mnie małym 
bękartem. Jak byłem mały i zrobiłem sobie na twarzy rysunek długopisem, zdrapała 
mi go ze skórą tak, że krwawiłem. Któregoś razu próbowała mnie zabić. Zaczęła mnie 
topić w wannie, trzymając mi głowę pod wodą. Z tego powodu, jak myślę, że 
obudziłem się z mokrą pieluchą. Wciąż widzę tę jej twarz nad sobą spod wody. 
Okładała mnie przy tym klapsami i wymachiwała pięścią tak, jakby chciała rozbić mi 
nos. Całą głowę miałem zanurzoną i oczy szeroko otwarte z przerażenia, więc dobrze 
widziałem ten jej grymas złości na jej twarzy. Próbowałem oddychać, ale nos i usta 
napełniały mi się wodą. Pamiętam, jak walczyłem o Zycie i jak potem kaszlałem na 
podłodze łazienki. Potem zwlekła mnie na dół po schodach, przełożyła sobie przez 
kolano i sprawiła lanie, mówiąc, że więcej mam tego nie robić.  
 Zazwyczaj odsyłano mnie spać już o siódmej i własny płacz kołysał mnie do 
snu. Zasypiając, nigdy nie wiedziałem, czy obudzę się w swoim łóżeczku, czy u niej. 
Kładła się zwykle koło jedenastej i już po pół godzinie słyszałem jej rzewny głos, 
który mnie wołał. W nadziei, że przestanie, udawałem mocny sen, ale nie 
przestawała nigdy. Wołała coraz głośniej i głośniej, a ja leżałam aż do chwili, gdy w 
jej głosie pojawiała się nuta złości. Wiedziałem, że jeśli szubko nie odpowiem, 
wtargnie do mojego pokoju i dosłownie zawlecze mnie do swojego łóżka. Jeśli 
zobaczyła, że się zmoczyłem, dostawałem lanie. Doszedłem do punktu, w którym 
reagowałem już na jej pierwsze wołanie, wskakując jej do łóżka, co odraczało lanie 
do rana. Kiedy znalazłem u niej w łóżku, przytulała mnie do swojego ciała. Nie 
lubiłem tego, bo wiedziałem co będzie dalej. Dalej, powoli pocierała swoimi 
wstrętnymi łapami całe moje ciało, przyciskając do siebie coraz ciaśniej. Starałem się 
odwracać głowę od jej oddechu nasiąkniętego nikotyną i piwem, gdy wcierała mi w 
krocze i odbyt płyn dla dzieci. Robiła to długo i coraz agresywniej, miętosząc moje 
genitalia i ściskając je w zamkniętej dłoni. Drugą rękę w tym czasie podkładała pode 
mnie i wsadzała mi palce w odbyt. To bardzo bolało, ale starałem się nie płakać aby 
jej nie rozzłościć, czyli uniknąć lania. Następnie przesuwała się na krawędź łóżka, 
przyjmując pozycję porodową… Nie mogę się zmusić do opowiedzenia, co działo się 
potem. Nie radzę sobie nawet z samymi myślami o tym, nie mówiąc już o życiu z 



tym. Napawa mnie kurewskim wstrętem to, że zmuszała mnie do kopulowania i 
oralnego seksu. Świadomość tego jest dla mnie tak degradująca, że wciąż wolałbym 
zapomnieć, bo przecież to nie była obca osoba, ale własna matka. 
 Jej kochanek przychodził i regularnie zostawał na noc. Jeśli nie chciałem zrobić 
czegoś, co oni chcieli, rozbierała mnie go naga i kładła spać w zimnej spiżarni, 
mówiąc że czeka tam na mnie Sinobrody lub Czarny Lud. Któregoś wieczoru, gdy 
wypuściła się na miasto z koleżankami, pilnował mnie jej kochanek. Jak tylko 
zostaliśmy sami, posadził mnie sobie na kolanach, podkładając dłoń pod mój tyłek.  
Wkrótce poczułem jego palce w odbycie. Potem nałożył sobie na członek jakiś 
lubrykant i zgwałcił mnie analnie. Krzyczałem z bólu i zsikałem się w łóżko. Dostałem 
lanie za jedno i drugie. Do tej pozy nie znałem tak rozdzierającego bólu. Na koniec 
dał mi trochę pieniędzy i kazał milczeć.  

Często brali mnie do ich łóżka i musiałem im robić różne rzeczy, o jakich żaden 
przyzwoity rodzic nie mógłby nawet pomyśleć. To było ohydne. Nie miałem pojęcia, 
że seks z nią, z nim lub z obojgiem jest czymś złym, bo ni znałem niczego innego. 
Nie rozumiałem tylko dlaczego to nieraz musi tak bardzo boleć. To wszystko trwało aż 
do jej śmierci i jestem pewien, że gdyby żyła, trwałoby nadal. Chciałem, by mi ktoś 
pomógł i ich powstrzymał. Starałem się spełniać ich zboczone życzenia, bo czasem 
byli dla mnie mili, jeśli wszystko zrobiłem, jak należy.  

Matka pozwalała mu w piątki zabierać mnie do jego domu. Odprowadzał mnie 
powrotem w niedziele. Zwykle czyniła pewne rytualne przygotowania przed jego 
przyjściem. Ściągała mi spodnie, przekładała przez kolano, wsadzała dwa czopki 
przeczyszczające w odbyt i kazała siedzieć, aż się rozpuszczą. Potem przestała 
stosować czopki. Kładła mnie na desce nad wanną, wtykała mi w odbyt wąż od 
prysznica i odkręcała wodę. Płukanie bolało jak cholera. Była brutalna i często 
krwawiłem. Widok krwi przerażał mnie, jej jednak to nie obchodziło. Zmuszała mnie 
do noszenia pieluchy, także do szkoły, aby krew nie przesiąkała przez spodnie. 
Krwawienie nie powstrzymywało jej, ani jego, przed uprawianiem ze mną seksu i 
penetracją analną.  

Nienawidziłem chodzić do jego domu. Były tam zawsze inne dzieci i jednym z 
najgorszych przeżyć było rozbieranie mnie przy nich zostawianie gołego z nimi w 
pokoju z zabawkami. Przewijały się tez tłumy dorosłych. Jedni byli dla mnie mili, inni 
nie odzywali się wcale. Musiałem im robić różne rzeczy, najczęściej był to oralny seks. 
Niektórzy mnie bili, niektórzy wtykali mi w odbyt różne ostre przedmioty. Tylko 
nieliczni chcieli mnie traktować tak, jakbym był ich dzieckiem. Matka wiedziała, co się 
dzieje jego domu i udostępniała mnie, w charakterze prostytutki, innym mężczyznom, 
kobietom i dzieciom. 

Kiedy miałem dziewięć lat, uciekłem. Po dwóch dniach matka zawiadomiła 
policję. Znaleziono mnie na dworcu, gdzie nocowałem i odwieziono do domu. 
Chciałem móc opowiedzieć policji, dlaczego uciekłem, ale bałem się tego, co mogą 
mi zrobić. Poza tym wierzyłem, że to wszystko moja wina i że nikt mi nie uwierzy. 
Kiedy policjanci wyszli, matka i jej kochanek rozebrali mnie do naga i sprali pasem 
tak, aż pokryłem się pręgami. Od tej pory posłusznie robiłem wszystko, co tylko 
chcieli, nawet rzeczy najbrudniejsze z brudnych.  

Matka miała wiele prób samobójczych, po których to ja musiałem dzwonić po 
ambulans. Jak miałem piętnaście lat, w końcu jej się udało. Ostatni raz widziałem jej 
kochanka jak miałem siedemnaście lat. Wracałem z nocnego wypadu do Leeds. On i 
jego trzej kumple osaczyli mnie w toalecie publicznej i zgwałcili przy kibicującym 



dopingu dwóch kobiet, które z nimi były. Rzucili mnie na ziemię i skopali, nie byłem w 
stanie nic zrobić, tylko błagać ich bez skutku, by przestali. Zaczął od tego samego 
zwrotu co zawsze: „czy będziesz dla mnie miły? mamy tyle rzeczy do zrobienia”. Gdy 
rozpinał rozporek, trzej pozostali dosłownie zerwali ze mnie spodnie, bieliznę i 
rozpostarli mnie. Dwie dziwki zaczęły skandować: „przejeb go, przejeb go!”. Nie 
zapomnę tego do końca życia. Wszyscy po kolei zgwałcili mnie analnie, po czym 
zmusili jeszcze go oralnego seksu. Potem zostawili mnie krwawiącego na posadzce, 
grożąc, że mnie znajdą, jeśli pójdę na policję. Zamknąłem się w sypialni na trzy 
tygodnie, aż w końcu włamano się do mnie i umieszczono w klinice psychiatrycznej 
na rok. 

Nie wiem jak to jest mieć matkę. Matkę, które okazuje czułość i obejmuje, by 
dać poczucie bezpieczeństwa i opieki. Nienawidziłem siebie i rozpaczliwie chciałem 
się oczyścić, usunąć to ze środka. Myłem się obsesyjnie, szorowałem, drapałem skórę 
do krwi, wyciskałem, żeby usunąć z siebie moich oprawców. Brałem środki 
przeczyszczające i wymiotowałem, ale nic nie pomagało. Byłem pełen wstydu, jak 
szambo, i nigdy nie miałem poczucia, by moje ciało lub dom były wystarczająco 
czyste. Wiele razy próbowałem się zabić, ale teraz już tego nie zrobię; mam dzieci, 
które mnie potrzebują i zależy mi na nich. Nieraz wciąż zalewają mnie fale 
wspomnień, lub wybuchają jak bomba. Mimo, że matka już dawno nie żyje, wciąż nie 
mogę przejść do łazienki nie słysząc jej głosu, który mnie woła i nie czując jej 
popchnięć. Obok tych halucynacji mam koszmary nocne i dzienne, ataki paniki, 
retrospekcje, wtargnięcia. Nadużycia seksualnie zamknęły mnie na okazywanie uczuć 
żonie i dzieciom. Boleję nad udręką, jaką żonie i dzieciom sprawiają moje blokady, 
jak też moje krzyki i odcinanie się od wszystkich i wszystkiego w życiu. Bez końca 
spędzam dni zamknięty w swoim pokoju, karząc się w ten sposób za ocean złych 
wspomnień. 

Kilka lat temu znalazłem się w głębokiej depresji. Przechodząc kolejny kryzys 
życiowy, nie zaznawałem znikąd wsparcia. Żona, która szukała dla mnie pomocy, 
przekonała się, że wszystkie jej formy są obliczone dla kobiet. Fakt ten wzmocnił we 
mnie przekonanie, że mężczyznę można gwałcić, chłopca używać jako prostytutkę – 
żadna sprawa… W końcu dostałem skierowanie do psychologa klinicznego, 
Wzdragałem się przed pójściem i żona musiała mnie popychać, ale po wizycie 
okazało się, że nie było tak źle, jak się bałem. Poczułem wielką ulgę. Od tej pory 
biorę regularne, cotygodniowe sesje. Pomaga mi już samo doświadczanie mówienia i 
otwierania się przed kimś, kto rozumie i komu zaufałem. Świadomość ta uwalnia 
mnie od złych myśli na własny temat. Dziś czuję się dużo lepiej z samym sobą. Coraz 
mniej się izoluję i choć to wcale nie koniec terapii, radzę sobie z życiem o wiele, wiele 
lepiej.  

Historia Pam 

Moja mamusia i tatuś musieli wziąć ślub, bo nieoczekiwanie zapowiedziałam 
się na świat. Przez całe dzieciństwo czułam, że to dlatego tak źle mnie traktują… 
Nigdy nie kupowali mi ubrań, butów, mundurków do szkoły, itd. Wdrożyli mnie do 
niańczenia młodszego brata i dwóch sióstr. W efekcie robiłam całe pranie, sprzątanie 
i prasowanie.  



Pewnej soboty, gdy miała dwanaście lat, mama wyszła po zakupy, a ojciec jak 
zwykle został w domu by nas pilnować. Poszłam na górę, by zapakować prezent na 
urodziny dla mamy. Nie udawało mi się, więc na górę, do pokoju brata, przyszedł 
ojciec – żeby mi pomóc, jak sądziłam. Kiedy chciałam wyjść, chwycił mnie w 
drzwiach, zaciągnął na łóżko i wywlekł mi koszulę ze spódnicy. Zaczęłam krzyczeć  i 
kopać, nikt jednak nie przyszedł z pomocą. 

Zaczął mnie obmacywać i ssać moje pączkujące piersi, a potem ściągnął mi 
majtki. W dalszym ciągu krzyczałam i wierzgałam. Brat wszedł na górę pytając: „Co 
się tu dzieje?” lecz nie dowiedziawszy się wrócił na dół, bo ojciec z miejsca zagroził 
mu laniem.   

Teraz starał się mnie uciszyć. Powiedział, że mi to sprawi przyjemność. Gdy 
skończył, wyszedł, zostawiając mnie płaczącą w poduszkę. Po chwili wrócił, już 
ubrany, i krzyknął: „Ubierz się zanim matka wróci!” Powlekłam się do łazienki. Po 
chwili wtargnął, zerwał mi stanik i zostawił samą…  

Przez wiele lat stale komentował moją seksualność i gdy tylko zaczęłam 
miesiączkować, próbował „ustawić” mnie na pigułkach. To było wkrótce potem jak 
mnie zgwałcił. Odtąd gwałcił mnie przez ponad dwa lata.  

Cały czas miałam koszmary, nocą i dniem. Stałam się wycofana, zgryźliwa i 
wyzywająco-prowokująca. Czułam się tak, jakby cale moje ciało roiło się od 
robactwa. Czułam się zbrukana i użyta. Taki sam rodzaj wykorzystywania spotykał 
mnie już wcześniej, ze strony innego, starszego członka rodziny. Wtrąciło mnie to w 
przekonanie, że jestem inna niż reszta dziewczynek. Byłam z tym sama jedna. Przez 
głowę stale przelatywały mi lęki przed ciążą.  

Wspomniałam o gwałcie oficerowi z NSPCC (National Services for Prevention 
of Cruaelty to Children), który wizytował nasz dom. Nie zainteresowała go ta 
informacja. Ponieważ matka często komentowała zmiany w moim zachowaniu, 
powiedziałam jej. Nazwała mnie kłamczuchą, którą trzeba było utopić zaraz po 
urodzeniu. Nich nie kwapił się mi pomóc, więc przedawkowałam leki, ale za słabo 
wylądowała z powrotem w domu.  

Mając siedemnaście lat zakochałam się w przyszłym mężu, dwanaście lat 
starszym ode mnie. Wyprowadziłam się do niego i końcu wzięliśmy ślub, ale on nie 
umiał zaakceptować ani tego, czego doświadczałam wcześniej, ani planów posiadania 
dzieci. Okazał się być dokładnie taki sam, jak mój ojciec. Bił mnie regularnie i gwałcił. 
Odeszłam i złożyłam pozew o rozwód.  

Po rozwodzie rozwiało się do reszty moje zaufanie do mężczyzn, koszmary 
jednak trwały nadal. Po półtora roku spotkałam mojego drugiego męża. Odgadł, że 
coś złego musiało się dziać między mną a ojcem, więc opowiedziałam mu moją 
historię. Był pierwszym człowiekiem, któremu opowiedziałam to wszystko i który 
mnie słuchał, współczuł i rozumiał, Pól roku później zaszłam w ciążę i urodził się nam 
syn. Po roku wzięliśmy ślub. Od tego momentu zaczęłam cierpieć na depresję i 
agorafobię. Myślałam, że to wyrosło z trudów radzenia sobie z dzieckiem, z ciągłej 
pracy i z odejścia od rodziców. Po wizycie u lekarza ogólnego zdałam sobie jednak 
sprawę, że te stany są wynikiem dawnego wykorzystania w dzieciństwie. Lekarz 
skierował mnie do psychiatry. Ten niewiele mi pomógł, bo był facetem, ale posłał 
mnie do klinicznej psycholog, która prowadziła grupę dla kobiet molestowanych w 
dzieciństwie.  

Emocje na grupie pracowały na najwyższych obrotach. Uwolniłam cały ten 
potworny epizod. Przez sen często rzucałam się z pięściami na męża, wyłam i 



krzyczałam na ojca w moich koszmarach. Stałam się silnie depresyjna. Po trzech 
miesiącach grupy skonfrontowałam się z matką i ojcem, zamykając ich w moim domu 
i mówiąc im, jak bardzo ich nienawidzę i za co. Matka w końcu mi uwierzyła. Gdy 
tylko wyszli, poczułam niesamowitą ulgę, jakby głaz spadł mi z klatki piersiowej. 
Teraz mógł zacząć się proces zdrowienia. 

Obecnie umiem panować nad emocjami. Nie mam już koszmarów, a moje 
małżeństwo ma się nawet lepiej po przejściu przez tę traumę. Myślę, że nie udałoby 
mi się to bez miłości, zrozumienia i rozwagi męża, którego oddanie pomogło mi, w 
pierwszym rzędzie, znaleźć i przyjąć terapię.  

Odpuściłam ojcu, ale nie zapomniałam mu tego i nigdy nie zapomnę. On to 
wie, wie to mama i wszystko jest teraz jasne. Rozumiemy to i trzymamy się na 
bezpieczną odległość. Moje życie pierwszy raz coś znaczy i mogę uczciwie 
powiedzieć, że jest życie po wykorzystaniu. 

Historia Dorothy 

Jeśli o mnie chodzi, moje życie zaczęło się od tego, że poczęłam córkę… Kiedy 
wracam pamięcią do dzieciństwa lub okresu dojrzewania, napełnia mnie wyłącznie 
smutek. Wolałabym umrzeć, niż jeszcze raz przechodzić przez te lata. 

Mówiono mi, że byłam IDEALNYM DZIECKIEM – bardzo żywym dzieckiem, 
które garnęło się do ludzi. Byłam bystrą, lubiącą szkołę trzpiotką, zawsze pogodną i 
gotową dogadzać innym. Dużo mówiłam, szczebiocząc, chichocząc i wszyscy mnie 
lubili. W wieku siedmiu-ośmiu lat nagle diametralnie się zmieniłam: stałam się 
ponura, markotna i wycofana. Przestałam się uśmiechać, zawsze byłam sama i z 
nikim nie rozmawiałam. Przestałam lubić szkołę – jak tylko mogłam, opuszczałam 
lekcje i wagarowałam, a jeśli już poszłam, byłam nieznośna. Uciekałam często z 
domy i wiele czasu spędzając samotnie na bezludnych polach, łąkach i izolowanych 
terenach. 

Zaczęłam miewać paroksyzmy, zaćmienia, dziury w pamięci. Nikt nie mógł 
pojąć, dlaczego moja osobowość tak nagle się zmieniła – nikt oprócz mnie i mojego 
starszego brata. To on mnie wykorzystywał. Ciągle, i ciągle, i ciągle… 

Nigdy nikomu nie mówiłam ci mi się dzieje i rosłam w coraz większym lęku i 
zagrożeniu. Dziś pamiętam bardzo dobrze, co robił mi mój brat. Pamiętam zimną 
posadzkę w łazience, ręce przyciśnięte ciasno do podbródka, ten lęk i te milczące łzy. 
Pamiętam dobrze ten ból wtykanych we mnie przedmiotów, przedmiotów tam 
zostawianych i to krwawienie między sztywnymi nogami. Pamiętam jego penisa w 
mojej waginie i ustach, pamiętam ten smak. Pamiętam to pulsowanie w głowie i 
uszach i budzenie się pod stertą płaszczy w ciemnym przedpokoju, gdzie się przed 
nim chowałam.  

Myślę, że najgorsze były początki dojrzewania. Chciałam bardzo być jak inne 
dziewczęta, które zdawały się wszystkie chodzić z chłopakami. Starało się o mnie 
wielu chłopców, zapraszając na spacer i nawet kilka razy poszłam, ale gdy tylko 
chłopak mnie dotknął, wziął za rękę, drętwiałam z przerażenia. Zaczynałam biec, 
uciekać, nieraz kilometrami bez zatrzymania, aż padłam na ziemię w śmiertelnym 
braku tchu. Wkrótce zaczęto mnie nazywać panna-lód lub panna-humory. Bardzo 
było mi trudno radzić sobie z życiem i często próbowałam się chować przed nim 
uciekając i śpiąc pod krzakami. 



Kiedy brat ożenił się i już nie bywał w domu, ja wciąż nienawidziłam w nim 
przebywać i robiłam wszystko, aby nie musieć w nim być. Odwiedzając ludzi, 
udawałam strasznie śpiącą w nadziei, że może zaproponują mi zostanie u nich na 
noc. Nienawidziłam swojego ciała do tego stopnia, że cięłam się szkłem i żyletkami. 
Wcierałam sobie do oczu pieprz, aby nie musieć kogokolwiek widzieć. Wycofywałam 
się coraz bardziej i bardzie, aż w końcu w ogóle nie wychodziłam ze swojego pokoju. 
Zajęłam się pisaniem opowiadań, ale ich fabuła niezmiennie lądowała po plugawej 
stronie. Pisałam o małych dziewczynkach wykorzystywanych seksualnie i sama 
ilustrowałam te opowiadania. Kiedy rodzice znaleźli te zeszyty, zabronili mi wchodzić 
do mojego pokoju wcześniej, nić pora kładzenia się spać. Nienawidziłam, kiedy nie 
mogłam iść do siebie, co oznaczało brak jakiejkolwiek kryjówki, bezpieczeństwa i 
spokoju. Uciekłam z domu i wylądowałam w York, gdzie przesiedziałam cały dzień w 
katedrze. W końcu znaleziono mnie leżącą na środku ruchliwej jezdni i odwieziono, 
nocą, na izbę chorych. Po dwóch dniach, gdy ustalono kim jestem, umieszczono mnie 
w szpitalu Wakefield.  

Wreszcie dostałam pracę, blisko domu, jako niańka siedmiomiesięcznego 
niemowlaka. Chłopiec szybko się do mnie przywiązało, bo bardzo rzadko widywał 
rodziców. Kochałam go i byłam szczęśliwa. Miałam własny pokój zamykany na klucz i 
własne ciepłe, bezpieczne lóżko. Uwielbiałam tę pracę i ani razu nie chorowałam, 
przez czternaście miesięcy. Nagle nastąpił koniec. Rodzice dziecka przeprowadzali się 
nad morze. Chcieli wziąć mnie ze sobą, ale moi rodzice powiedzieli: „nie”. Na samą 
myśl o powrocie do domu wpadłam w depresję. Tęskniłam za chłopcem 
niewyobrażalnie. Wróciwszy do rodziny, znów się wycofałam i zaczęłam miewać 
paroksyzmy. 

W wieku siedemnastu lat spotkałam dwa razy starszego ode mnie mężczyznę i 
wyszłam za niego. Znaleźliśmy mały, przytulny domek i ślicznie go urządziliśmy. 
Uwielbiałam to miejsce, pucowałam i sprzątałam całymi dniami. Gotowałam, 
eksperymentując z coraz nowymi daniami, lecz wkrótce mój mały, iskrzący się domek 
prysł jak bańka mydlana i narastające we mnie wrzenie wybuchło. Po roku już nie 
było śladu po małżeństwie. Nigdy nie zostało skonsumowane i nigdy nie było w nim 
prawdziwej miłości. Wróciłam do domu rodziców, którzy tymczasem wyprzedali 
wszystkie moje rzeczy.  

Nie mogłam już więcej wytrzymać. Miałam dość życia i nienawidziłam ciągłej 
walki z nim. Czułam, że moje istnienie nie ma sensu i nigdzie mnie nie zaprowadzi. 
Straciłam większość włosów i zapadłam w najcięższą z depresji. Wzięłam potężną 
dawkę leków i straciłam świadomość… Znalazłam się w szpitalu psychiatrycznym, 
gdzie aplikowano mi elektrowstrząsy. Potem przeniesiono mnie na izbę chorych 
Mansfield, gdzie wprowadzono mnie w pewien rodzaj snu, pozwalający cofnąć się w 
czasie, do dzieciństwa, do małej dziewczynki. Cofnęłam się do wieku ośmiu lat i 
dostałam silnych konwulsji, więc już nie powtarzano tej metody leczenia. 

Nikt nie wiedział, co mi jest, choć kolejni lekarze wychodzili z siebie aby to 
odkryć. Musiałam założyć silną blokadę, której nikt nie był w stanie sforsować, nawet 
najlepsi lekarze. Między czternastym a dziewiętnastym rokiem życia przyjmowałam 
mnóstwo elektrowstrząsów i tak często zmieniano mi psychiatrów, że do żadnego nie 
zdołałam przywyknąć. Ciągle nikomu nie mówiłam o najstraszniejszym i ciągle 
miałam paroksyzmy, depresje i próby samobójcze. Lęk przed mężczyznami narastał i 
proporcjonalnie do niego narastało moje wycofanie, aż w końcu prawie wcale nie 
wychodziłam z domu i mówiłam tylko w odpowiedzi na czyjeś słowa.  



 Obudziłam się pewnej nocy, słysząc matkę rozmawiającą z tatą. Zastanawiała 
się, co ze mnie wyrośnie i jaki to wstyd, że się w ogóle urodziłam. Tato odpowiedział, 
że pewnie wyląduję w przytułku, jak oni się zestarzeją. Nie mogłam uwierzyć, że tak 
łatwo ze mnie zrezygnowali, choć ja zrezygnowałam z siebie już dawno. Przez kilka 
następnych tygodni próbowałam się wykazać, piekąc, szyjąc i chodząc o własnych 
siłach na spacery. Wkrótce mama przedstawiła mnie mężczyźnie, za którego wyszłam 
za mąż. Był piętnaście lat starszy, bardzo samotny, bardzo niewymagający i 
potrzebował opieki. Robiłam za dobrą żonę, zdecydowana udowodnić wszystkim, że 
podołam. Musiałam im pokazać, że nie jestem nienormalna, jak myśleli, że nie 
skończę w przytułku i że potrafię to wszystko, co inne kobiety. Ja wiedziałam, że 
umiem sobie radzić, ale musiałam pokazać to innym, Mój mąż niczego nie oczekiwał. 
Potrzeby seksualne miał znikome, więc nie mieliśmy problemu w tej sferze. 
Prowadziliśmy miły dom, naprawdę szczęśliwi. Rozpaczliwie chciałam dziecka. 
 Jako wczesną nastolatkę matka prowadzała mnie do kilku ginekologów, którzy 
zawsze badali mnie w środku. Nigdy nie wiedziałam po co i nigdy nie pytałam, ale za 
każdym razem wpadałam w zaćmienie nim badanie dobiegło końca. Teraz jako 
mężatka pragnęłam dziecka, ale to się nie wydarzało. Poszłam więc do mojego 
lekarza, który mnie zbadał. Tym razem nie wpadłam w zaćmienie w czasie badania, 
ale prawie wpadłam po, gdy mi powiedział, że nigdy nie będę matką. Nie mogłam się 
z tym pogodzić. Nie mogłam porzucić nadziei. Co miesiąc płakałam, gdy pojawiał się 
kolejny, bezproduktywny okres. Dla urodzenia dziecka byłam gotowa na wszystko, 
więc udałam się po specjalistyczną pomoc. W szpitalu przechodziłam bardzo długie i 
nieznośne badania. W końcu powiedziano mi, że nigdy nie urodzę dziecka, a do tego 
wypytywano, czy byłam tam naruszona w dzieciństwie. Wróciłam do domu cała we 
łzach i przez następne dwa lata wchodziłam do każdego kościoła, jaki tylko udawało 
mi się znaleźć. 
 Wreszcie zaszłam w ciążę. Kiedy rodziłam, miałam pewien rodzaj retrospekcji. 
Widziałam obrazy siebie jako małej dziewczynki. Wystraszyłam się, i próbowałam je 
odepchnąć, ale z każdym skurczem powracały obrazy, tak wyraźne, jakby żywcem z 
życia wzięte. Widziałam siebie na podłodze łazienki, i brata na mnie też. Patrzyłam na 
to jakby z góry, z ukosa. Zanim urodziłam córeczkę, skompletowałam układankę, ale 
byłam tak oszołomiona darem, jakim było dla mnie dziecko, że wszystko to 
upchnęłam znów gdzieś na zapleczu umysłu. Chciałam skupić się tylko na tym 
cudownym przedłużeniu mojego życia. Później, gdy córeczka już była mniej zależna 
ode mnie, Zaczęłam ponownie prześwietlać te obrazy z dzieciństwa i moją układankę. 
Zaczęłam analizować siebie i moje problemy. Zdałam sobie sprawę, że nigdy nie 
byłam nienormalna, tylko zostałam ofiarą splotu okoliczności. To, co robił mi brat, 
wtrąciło mnie w chroniczny lęk i brak poczucia bezpieczeństwa. W rezultacie nie 
mogłam zaufać bliskim mi osobom i nie mogłam zaufać żadnemu mężczyźnie. Nigdy 
nie byłam przytulana, dotykana, kołysana i całowana przez ojca. Właściwie, to nigdy 
nie czułam się kochana przez jakiegokolwiek mężczyznę, nie mówiąc o mężu, który 
nie miał za grosz romantyzmu, miłości ani ciepła. Był egoistyczny i był na wiele 
sposobów okrutny wobec mnie i córki.  
 Po urodzeniu córeczki lekarze zakazali mi ponownej ciąży, ale po dwunastu 
latach urodziłam syna. Relacje z mężem dalej systematycznie się pogarszały i 
odeszłam od niego, gdy synek miał dwa latka. Następne dwa lata były koszmarem. 
Nigdy w życiu nie czułam się aż tak wyizolowana. Wprowadziłam się do nowego 
domu w nowej dzielnicy, straciwszy nie tylko męża, ale też przyjaciół i rodzinę. Synek 



stale chorował, a ja nie miałam przy sobie nikogo. Obecnie, po czterech latach od 
tego czasu, mam szczęśliwy dom, pełen ciepła, miłości, radości. Córka ma prawie 
osiemnaście lat i jest moją najlepszą przyjaciółką. Jest zaręczona z dobrym 
chłopakiem i spodziewam się mieć w nim kiedyś zięcia. Pracują i cieszą się życiem. 
Córka wiele też myśli o swoim pięcioletnim braciszku. Nie jest łatwo być matką 
pięciolatka, będąc już w średnim wieku i nie mając partnera na życie, ale jest ono 
wspaniałą przygodą, której nie chcę stracić. Synek jest pełen energii; uwielbia 
przynosić mi robaki, ślimaki, zmusza do wspinania się z nim na drzewa, mocowania 
się, wędkowania, itd. Moje dzieci są powodem, dla którego przeżyłam i żyję. 
Uzasadniają moje przyjście na świat. Dostaję tak wiele miłości od tych dwóch 
młodych istnień, że już mi nigdy jej nie zabraknie.  
 Wykorzystanie seksualne było bardzo bolesnym i brudzącym doświadczeniem. 
W efekcie kojarzyłam ból, wstyd i lęk z seksem z mężczyznami. Nie wiedząc jak 
inaczej sobie radzić w seksualnych kontaktach, wchodziłam w zamroczenie. Stałam 
się skrajnie nieufna wobec ludzi, więc przez większość życia izolowałam się od nich. 
Teraz, gdy mam 43 lata, jest mi jeszcze ciężej i nieraz naprawdę samotnie. Wciąż się 
zastanawiam, jak to jest być obejmowaną i tuloną przez czułego, kochającego 
mężczyznę? Robić to, co innym przychodzi za darmo. Chciałabym mieć zaufanie i móc 
wychodzić z domu bez poczucia, że cały świat się na mnie gapi.  
 Mój brat jest na wolności. On miał swoje dzieciństwo i okres dojrzewania i nie 
został ukarany. Ja – wciąż jestem więźniem własnego ciała. Zostałam pozbawiona 
dzieciństwa, okresu dojrzewania i straciłam dwa małżeństwa. Niekiedy czuję do niego 
nienawiść i życzę mu śmierci, ale przez większość czasu nie czuję do niego nic. 
Staram się o tym w ogóle nie myśleć, ale wtedy zawsze nachodzą mnie koszmary, 
zawsze te same. Zawsze szlocham, zawsze krwawię, zawsze czuję ten ból od 
przedmiotów, jakie wsadzał mi w waginę. Teraz jednak rozumiem siebie, moją 
przeszłość i moje reakcje. Byłam potwornie wykorzystywana przez pewną liczbę lat, i 
zostałam okaleczona na ciele, duszy i umyśle. Potrzebowałam rodziców, ale ich w tym 
nie było i dalej ich nie ma. Całe życie płaciłam za ich zaniedbania i za kazirodcze 
zbrodnie mojego brata. Przetrwałam to i zmieniam moje życie. 



Rozdział 3 
Spustoszenia wskutek wykorzystania seksualnego 

W poprzednim rozdziale Jane, Eileen, Anita, Graham, Pam i Doroty dzielili się 
swoimi historiami wykorzystania seksualnego. Każda z nich jest inna. Byli 
molestowani na różne sposoby, przez różnych napastników, w różnych okresach 
dzieciństwa i przez okresy różnej długości. Tym, jednakże, co łączy ich 
doświadczenia, jest ból jaki musieli nieść, spustoszenia jakich doznali, oraz walka 
jaką toczyli, by przetrwać z tą spuścizną. Każda z osób, choć jest na innym etapie 
przepracowywania swojej traumy, odnalazła taką samą nadzieję, że – jak mówi Pam 
– istnieje życie po wykorzystaniu. 

Po pierwszym spotkaniu (mityngu) w grupie ofiar kazirodztwa nowi uczestnicy 
mówią, że czują ulgę i pozytywne zaskoczenie, że nie są sami. Odkrywają, że inni też 
przeszli podobne doświadczenia i że mają podobne problemy w ich wyniku. Ulga ta 
jednak szybko ulatuje. Często już na drugim spotkaniu wynajdują jakiś powód, dla 
którego czują się mimo wszystko inni od reszty grupy i dlaczego nie powinni tu być: 

 Mnie to spotkało tylko jeden raz; 
 Byłem wykorzystany przez kobietę;  
 Mam więcej niż jednego oprawcę;  
 On nie odbył ze mną stosunku; 
 Byłam już nastolatką; 
 To było w niemowlęctwie; 
 Napastnik był spoza rodziny;  
 Pobudzenie seksualne było dla mnie przyjemnie; 
 Nigdy nie próbowałam popełnić samobójstwa; 
 To, co mnie spotkało jest niczym w porównaniu z tym, co spotkało każde z 

was; 

Widząc, jakie zniszczenia kazirodztwo spowodowało w innych, wiele Ofiar 
przeżywa lęk i wstrząs. Starają się one wtedy przekonać same siebie, że ich te 
nadużycia nie dotknęły tak głęboko. Skupiają się więc na różnicach między ich 
doświadczeniem, a doświadczeniami pozostałych uczestników. Ponieważ mają silne 
poczucie winy, wstydu i bezwartościowości, podkreślanie różnic często jest ich 
sposobem mówienia: „nie zasługuję, by mi pomagać”. Poczucie bycia innym tworzy u 
wielu Ofiar wzorzec na całe życie. 

Wszystkie kobiety z poprzedniego rozdziału były wykorzystywane przez 
mężczyzn z rodziny (ojca, dwóch ojczymów, brata i wujka). Choć większość 
napastników to mężczyźni, jednak przynajmniej 20% z nich stanowią kobiety. 
Niektóre z nich, jak matka Grahama, molestują własne dzieci i/lub wnuki, inne mogą 
być niańkami, przedszkolankami, nauczycielkami. Oprawca może więc być mężczyzną 
lub kobietą, kimś z rodziny, kimś znajomym, kimś obcym, innym dzieckiem lub osobą 
w pozycji władzy i autorytetu. Wykorzystanie może dotyczyć różnych form aktów, 
kontaktów i zachowań seksualnych. Nadużycia, jak te opisane w poprzednim 
rozdziale, obejmują: obnażanie genitaliów, obmacywanie, masturbację, stosunki 
seksualne i penetrację za pomocą przedmiotów. Nieraz też mają one formę 



zmuszania do seksu ze zwierzętami lub z innymi dziećmi lub do udziału w grupowym 
seksie i orgiach. Występuje też nieraz sadyzm seksualny, rytuały satanistyczne i 
tortury. Opresor może być jeden bądź więcej. Nadużycia mogą ciągnąć się regularnie 
przez wiele lat, lub może to być „tylko” jednorazowe doświadczenie. 

Jane, Eileen, Anita, Graham, Pam i Doroty tak samo zostali wykorzystani 
seksualnie, choć formy ich doświadczeń się różnią. Postaraj się przypomnieć sobie 
swoje myśli towarzyszące czytaniu ich historii. Czy szukałaś różnic między ich 
historiami, a twoją? Twoja historia może być całkiem inna, lecz jeśli miałaś w 
dzieciństwie inicjowane przez innych doświadczenia seksualne lub niechciane bądź 
nieodpowiednie kontakty w starszym wieku, to znaczy, że tak samo doświadczyłaś 
wykorzystania. 

Osoby z rozdziału drugiego ulegały traumatyzacji seksualnej i w dzieciństwie, i 
później. Niektóre z Ofiar rozwijają potem poważne problemy wielu obszarach i nie są 
w stanie poradzić sobie w życiu. Inne – w dzieciństwie lub jako dorosłe osoby – 
znajdują wsparcie i leczenie pozwalające im pokonać skutki tych nadużyć. Pozostałe 
mogą sprawiać z zewnętrz wrażenie, że nieźle się trzymają, gdy wewnątrz zmagają 
się z chronicznym lękiem i brakiem poczucia bezpieczeństwa. Ofiary zazwyczaj nie 
zdają sobie sprawy z rozmiarów spustoszeń spowodowanych przez wykorzystanie 
seksualne i nie wiążą ich z tą traumą. Najczęściej spotykane skutki ujmuje Tabela 1. 

Zanim wstąpiłam go grupy wsparcia, miałam zamęt: „czy to się 
wydarzyło naprawdę?” Myślałam, że jeśli nawet, wcale nie zrobiło mi to 
krzywdy. Łudziłam się – wszystko we mnie zostało dotknięte: ja, moja 
osobowość, moja tożsamość, moja seksualność, moje zaufanie, moje 
bezpieczeństwo, moje bliskie związki i relacje z ludźmi, obu płci. Z wszystkimi 
ludźmi – z rodzicami, innymi dorosłymi, kochankami i przyjaciółmi. Kim 
byłam? Kim jestem? Jocelyn. 

Przed przyłączeniem się do grupy Ofiar kazirodztwa, Jocelyn uważała, że cała 
ta scheda – jej depresje, jej rozwalające uczucia, z którymi nie mogła sobie poradzić, 
jej niechęć do bliskich znajomości i przyjaźni –wszystko to wynika z jej charakteru. 
Była zdumiona odkrywając, że inne osoby w grupie miały podobne uczucia i podobne 
trudności. Stopniowo zaczęła ogarniać te wzorce i zdała sobie sprawę, że jej obecne 
problemy łączą się z seksualnym wykorzystaniem w dzieciństwie. 

Podobnie jak Jocelyn myśli większość ofiar: 

 Taka już jestem; 
 Nie można mnie kochać; stąd pasmo moich tragicznych związków; 
 Nie jestem zbyt rozgarnięta i to dlatego miałam w szkole problemy; 
 Jestem samotnikiem; 
 Jestem bardzo nieporadną osobą; 
 Jestem odstręczająca;  
 Zawsze byłam trudnym dzieckiem. 

 Ofiarom trudno jest zaakceptować fakt, że wykorzystanie seksualne po wielu 
latach wciąż rujnuje im życie. Wydaje się im to ideą zbyt niedorzeczną lub zbyt 
przerażającą, by w to uwierzyć. To, w jaki sposób wykorzystanie dotyka dziecko i jak 
prowadzi do długofalowych problemów, stara się wyjaśnić amerykański badacz, David 



Finkelhor. Wyróżnia on cztery drogi, którymi dawna trauma seksualna przynosi 
problemy: 

1. Traumatyczne seksualizowanie; 
2. Napiętnowanie (stygmatyzacja); 
3. Zdrada; 
4. Bezsilność. 

 Grupa Ofiar z Wakefield uznała model Finkelhora za bardzo pomocny w 
rozumieniu, jak wykorzystanie seksualne w dzieciństwie może po wielu latach wciąż 
niszczyć psychikę i życie ofiar. Procesy seksualizowania, stygmatyzacji, zdrady i 
bezsilności stosują się również do osób wykorzystywanych fizycznie i emocjonalnie. 
Przyjrzyjmy się im bliżej. 

David Finkelhor: 
cztery drogi, którymi wykorzystanie seksualne wnosi problemy 

TRAUMATYCZNE SEKSUALIZOWANIE 

W trakcie wykorzystywania seksualnego dzieci czują lęk, przerażenie, zamęt, 
rozpacz i niejednokrotnie też ból fizyczny. Te wczesne doświadczenia wtłaczają 
dziecko w seksualność i zachowania, które są absolutnie niewłaściwe i zostawiają 
uraz. Towarzyszący nadużyciu fizyczny i emocjonalny ból trwale kojarzy seks z bardzo 
przykrymi doznaniami. Uczucia te wnoszone są w życie dorosłe i mogą powodować 
lęki, fobie i różne automatyczne reakcje, jak niechęć do seksu, unikanie bliskości, 
dotyku czy pieszczot. Dorosłe Ofiary często mają kłopot z osiągnięciem podniecenia, 
odczuwaniem rozkoszy lub przeżywaniem orgazmu. Kochając się z partnerem, mogą 
też doświadczać retrospekcji dawnego wykorzystania. W rozdziale drugim Anita i 
Dorothy opisują swoją odrazę do seksu oraz sposoby i próby unikania go. Graham, 
choć nie wiedział, że seks z matką i jej kochankiem jest czymś złym; pisze jak bardzo 
mimo to cierpiał z tego powodu. 
 Nie wszystkie dzieci jednakże mają w chwili wykorzystywania tak wyraziste 
poczucie nieszczęścia i nie wszyscy oprawcy są brutalni. Anita bardzo lubiła 
przytulanie i całusy, jakimi ojczym omotywał ją na początku. Niekiedy dzieci 
akceptują pewne rodzaje dotyku, a stymulowane genitalnie, mogą też odczuwać 
fizyczną rozkosz i orgazmy.  

Ojciec wkładał mi rękę między nogi i pocierał moją łechtaczkę (nie 
wiedziałam wtedy, co to jest). Zawsze czułam potem potworny wstyd, gdyż 
to, co robił, sprawiało mojemu ciału przyjemność. Sandra. 

Jakkolwiek „delikatna” byłaby stymulacja seksualna, molestowane dzieci zawsze 
są wystawione na doświadczenia zatrważające i przedwczesne do wieku i poziomu 
rozwoju. Obarczane są przytłaczającymi, budzącymi zamęt przeżyciami oraz 
fałszywymi przekazami na temat zachowań seksualnych. W rezultacie wzrastają w 
poczuciu niejasności co do własnych pragnień i normalnych zachowań erotycznych. 
Ich doświadczenia seksualne, wiedza i identyfikacja nie mogą się naturalnie rozwijać. 
Prowadzi to do pasma trudności seksualnych w życiu dorosłym, od lęków i fobii 



związanych z seksem, aż po obsesyjne zaabsorbowanie nim i przymusowe, nałogowe 
zachowania. Ofiary, które były, jak Graham, wykorzystywane przez osobę tej samej 
płci, mogą mieć niepokoje co do swojej orientacji seksualnej. Więcej o seksualnych 
trudnościach piszemy w rozdziale 12.  

NAPIĘTNOWANIE (STYGMATYZACJA) 

 Niektóre z wykorzystywanych dzieci mogą przez długi czas wierzyć, że to, co je 
spotyka, jest czymś normalnym. Jednakże w którymś momencie życia większość z 
nich zaczyna czuć, że jest to coś złego i zawstydzającego, nawet jeśli nie rozumieją 
dokładnie, czym to coś jest. Oprawca może obwiniać dziecko o wykorzystanie, 
zobowiązywać je do tajemnicy, nakazywać mu milczenie i zastraszać. Owa tajność 
jest sygnałem, z którego dziecko wnioskuje, że jest coś, czemu jest ono winne i 
czego musi się wstydzić. Także inne osoby, odkrywając te nadużycia lub dowiadując 
się o nich od Ofiary, mogą reagować szokiem, obwiniać ją czy naciskać na 
zachowanie milczenia. A to potęguje Jej wstyd. Jane i Dorothy utrzymywały swoje 
wykorzystywanie w tajemnicy przez całe dzieciństwo. Choć nie były zmuszane 
groźbami przez swych oprawców, zmuszało je do milczenia samo poczucie 
napiętnowania. W dorosłym życiu wiele Ofiar wciąż utrzymuje swoje wykorzystanie w 
tajemnicy, właśnie z obawy przed reakcjami innych ludzi i z poczucia wstydu.  
 Ofiary, ponieważ z reguły obwiniają się o dawne wykorzystanie, czują się też 
winne za każde zło, jakie przytrafia się im lub tym, których znają. Zwykle negatywnie 
odbierają siebie i czują się inne, niż reszta ludzi. Dlatego często izolują się od nich i 
unikają bliskich relacji. Graham spędzał większość czasu wyłączony z życia, w swojej 
sypialni. Eileen pędziła większość życia w poczuciu bycia brudną, żałosną, odrażającą, 
nie pasującą i niegodną przebywać wśród ludzi. Nigdy nie nawiązała bliższych 
przyjaźni i stale czuła się inna.  

Uczucia wstydu i winy popychają Ofiary do karania siebie za pomocą alkoholu, 
narkotyków, samookaleczeń czy prób samobójczych. U Dorothy, napiętnowanie i 
wstyd były tak wielkie, że cięła się żyletkami i szkłem oraz wcierała sobie pieprz do 
oczu, aby nie musieć na nikogo patrzeć. Próbowała też się zabić. Wciąż jeszcze 
trzyma się na dystans i ilekroć wychodzi z domu, czuje na sobie karzący wzrok całego 
świata. Graham, który też czuł się napiętnowany i nieczysty, szkodził sobie 
wyjaławiając się środkami przeczyszczającymi i obsesyjnym szorowaniem ciała. 
Niektóre Ofiary czują się tak bardzo inne, że uważają się za outsiderów i wyrzutków 
społecznych; zobojętniałe na to, co im się przytrafia i co same robią w życiu, nie są 
zdolne do troski o siebie. Mogą przejawiać zachowania przestępcze lub aspołeczne, 
obracając się w cyklu sąd / więzienie.  

Poczucie winy i wstyd szerzej omawiamy w części II książki.  

ZDRADA 

Kiedy dziecko jest molestowane, szczególnie przez osobę z rodzinny lub kogoś, 
kogo poznało i polubiło, doznaje głębokiej zdrady zaufania. Pedofile często starannie 
budują najpierw bliską relację z dzieckiem. Sprawiając, żeby czuło się chciane, 
zauważane i zaopiekowane, wzbudzają w nim zaufanie, a dopiero potem przechodzą 
do seksualnego ataku. Manipulują uczuciami i potrzebami Ofiary tak, by odbierała ich 
zachowanie jako troskę i dobroć. Dziecko często czuje zdradę ze strony matki, ojca 



czy innych, nie molestujących członków rodziny, polegającą na nie zapewnieniu mu 
wsparcia i ochrony.  

Anita była bardzo podatna na zranienie, gdyż nie dostawała uwagi i ciepła od 
rodziców, za to nowy ojczym zalewał ją miłością. Zaufała jego całusom i przytulaniu, 
które okazały się bramą do nadużyć; jej zaufanie zostało złamane. Co więcej Doznała 
ona zdrady także od matki, która nie zapewniła jej ochrony przed dalszymi 
nadużyciami. W podobny sposób zdradził Jane jej nowy tatuś, gdy uwierzyła w 
„nową rodzinę” i zaczęła mu ufać. U Anity i Jane, mimo łez i mimo jawnych oznak 
nieszczęścia, oprawcy nie zaprzestawali wykorzystywania. Dobro dzieci wcale się nie 
liczyło i było niszczone przez ludzi, od których powinny doznawać miłości i ochrony. Z 
kolei Graham został zdradzony przez matkę, która nie dość, że sama wykorzystywała 
go seksualnie, to pozwalała, by był używany przez innych jako dziecięca prostytutka.  

Zdrada może być też odbierana jako poczucie straty – utraty zaufanego, 
dającego miłość związku. Oznacza to uczucia głębokiej żałoby i depresji lub gniewu i 
wrogości. Lęk przed ponowną zdradą może prowadzić w życiu do nieufności wobec 
innych, zwłaszcza mężczyzn, objawiającej się nie dopuszczaniem do bliskich 
związków, zrywaniem ich lub dyskomfortem w ramach takich relacji. Taką niezdolność 
do zaufania i tworzenia bliskich związków opisuje Dorothy, w rozdziale drugim. W 
końcu, w wieku 43 lat wybrała ostateczną samotność. Z drugiej strony wiele Ofiar 
staje się skrajnie zależna od ludzi i kurczowo wczepia się w związki. 

Zdrada ze strony osób, które powinny być ostoją zaufania, może sprawić, że 
później Ofiary nie potrafią prawidłowo oceniać stopnia wiarygodności innych ludzi. W 
istocie wiele Ofiar szacuje ją odwrotnie, darząc zaufaniem osoby zupełnie niegodne 
zaufania i nie ufając ludziom bezpiecznym, o uczciwych zamiarach. To z kolei, naraża 
na dalsze nadużycia nie tylko same Ofiary, ale ich dzieci.  

Pam, była maltretowana fizycznie przez pierwszego męża, za którego wyszła 
bardzo młodo. Anita doświadczała w dorosłym życiu zarówno nadużyć fizycznych, jak 
i seksualnych. Graham został zgwałcony w młodzieńczym wieku. Ofiary nie proszą się 
o ponowne wykorzystanie, a jeśli do niego dojdzie, to nie są za nie odpowiedzialne. 
Niemniej wykorzystanie seksualne w dzieciństwie sprawia, że są one bardziej podatne 
na dalsze nadużycia, zwłaszcza gdy nie umieją prawidłowo oceniać wiarygodności 
innych lub gdy powstał w nich przymus wczepiania się w złe związki. Problemy w 
związkach są omówione w części IV.  

BEZSILNOŚĆ 

W czasie wykorzystywania dziecko doświadcza przytłaczającego poczucia 
bezsilności. Jego ciało jest dotykane, naruszane i traktowane wbrew pragnieniom, co 
często powtarzać się ciągle na nowo. Oprawca manipuluje dzieckiem tak, by 
wciągnąć je w zachowania seksualne lub bezpośrednio zmusza je do nich. Jeśli 
opowiedziałoby o tym komuś, nie miałoby wpływu na to, czy dana osoba mu uwierzy. 
Doświadcza ono powtarzającego się lęku i niemożności znaczącego wpływu na swoją 
sytuację.  

Dzieci jednak usiłują na swój sposób kontrolować zdarzenia i położyć kres 
wykorzystywaniu, ale ich wysiłki zazwyczaj nie odnoszą skutku. Jane udawało się 
czasami mówić „nie” ojczymowi, ale on odgrywał się za to na innych członkach 
rodziny tak długo, aż Jane znów uległa. Czuła ona, że nikt by jej nie uwierzył, gdyby 
opowiedziała, co on jej robi, gdyż dla innych zdawał się być takim miłym 



człowiekiem. Była więc w potrzasku. Z kolei matka Anity powstrzymała 
wykorzystywanie córeczki na dwa tygodnie, po których nadużycia rozpętały się 
znowu i działy się nawet wtedy, gdy była w domu. Pam nie była w stanie 
powstrzymać oprawcy mimo, że krzyczała, wrzeszczała i kopała; nie była też w stanie 
przekonać ani matki, ani pracownicy NSPCC (National Society for the Prevention of 
Cruelty to Children), że to, co się dzieje, jest prawdą. Molestowani chłopcy – 
szczególnie starsi – wierzą, że powinni byli mieć dość sił, by się obronić. Poczucie 
bezsilności sprawia niekiedy, że dzieci poszukują nadużyć w nadziei, że tym razem 
będą mieć choć trochę kontroli nad nimi. Niestety, nie udaje im się to i wzmacnia 
tylko ich bezsilność i poczucie odpowiedzialności za dawne wykorzystanie.  

Bezsilność doświadczana w dzieciństwie w sytuacjach nadużyć seksualnych 
łatwo przekształca się w długoterminowe uczucie niemocy – poczucie niezdolności do 
podejmowania działań lub zmieniania własnej sytuacji. Sprawia to, że wykorzystane 
osoby nie umieją chronić się przed kolejnymi nadużyciami i nieraz na całe życie 
grzęzną w pozycji ofiary. Bezsilność wywołuje też lęki, fobie i koszmary nocne. 
Próbując uciec przed tymi stanami, Ofiary nieraz uciekają z domu lub szkoły, ciągle 
zmieniają miejsca zamieszkania, bądź odcinają się od uczuć. Odcięcie się od uczuć 
może mieć formę depresji, odłączania się od siebie i luk w pamięci, zamroczeń lub 
przebywania w świecie fantazji. W rozdziale drugim, Dorothy pisała o wagarach i 
ucieczkach z domu w dzieciństwie. Miała wtedy lęki i koszmary nocne, a później 
wycofała się w depresje, paroksyzmy i zamroczenia. Graham uciekł z domu w wieku 
dziewięciu lat i sypiał na dworcu kolejowym. Pam cierpiała na koszmary, depresje i 
agorafobię, a jej zdrowienie zaczęło się od konfrontacji z rodzicami, która przywróciła 
jej poczucie mocy i skuteczności w działaniu.  

Na swoją bezsilność Ofiary mogą też reagować próbami przejmowania kontroli 
nad wszystkim, wprawiając się różnymi sposobami w poczucie władzy i mocy. Dzieje 
się tak na przykład przy zaburzeniach jedzenia, kiedy usiłując kontrolować ilości 
przyjmowanych pokarmów, rozpaczliwie próbują zapanować nad wagą ciała. Kiedy 
indziej Ofiary starają się zyskać poczucie siły poprzez przejmowanie kontroli nad 
innymi, zachowania agresywne, nadużycia i znęcanie się nad słabszymi.  

Uważa się, że wykorzystane kobiety reagują na poczucie bezsilności zazwyczaj 
biernością i niemocą, a wykorzystani mężczyźni – próbami dominacji i przemocą. 
Istotnie, można się spodziewać, że wśród kobiet większość będzie zalękniona i 
depresyjna, a wśród mężczyzn – władcza, agresywna i przemocowa. Lęki, depresje i 
zaburzenia jedzenia omawiamy w rozdziale trzecim. 

Tablica 1. Skutki wykorzystania seksualnego 

 Lęki 
 Stany przerażenia 
 Fobie 
 Nerwowość 
 Koszmary nocne 
 Problemy ze snem 
 Depresje 
 Uporczywy wstyd 
 Poczucie winy 
 Uczucie bycia ofiarą 



 Brak zaufania do samego siebie 
 Poczucie inności 
 Poczucie samoświadomości 
 Poczucie niezdolności do działania i wpływania na sytuacje 
 Poczucie zbrukania 
 Obsesje na punkcie czystości i mysia się 
 Uporczywe zamartwianie się 
 Próby samobójcze 
 Samouszkodzenia (np. cięcie się, przypalanie, itp.) 
 Stany zaćmienia 
 Ataki paroksyzmów 
 Luki pamięciowe obejmujące godziny, dni i fragmenty życia 
 Odłączanie się od siebie (dysocjacja) 
 Tworzenie różnych osobowości 
 Ciągi obżerania się 
 Prowokowanie wymiotów (bulimia) 
 Głodzenie się (anorexia nervosa) 
 Brak zainteresowania seksem 
 Lęk przed seksem 
 Unikanie określonych praktyk lub pozycji seksualnych 
 Niezdolność mówienia „nie” w sytuacjach seksualnych 
 Niewybredność seksualna (promiskuityzm) 
 Prostytucja 
 Obsesyjno-przymusowe zachowania seksualne 
 Agresywne zachowania seksualne 
 Retrospekcje (odczuwanie lub odtwarzanie urywków dawnych nadużyć) 
 Słyszenie głosu oprawcy w zasięgu chociaż go lub jej nie ma 
 Widzenie twarzy lub postaci oprawcy chociaż go lub jej nie ma 
 Niepewność / chwiejność własnej orientacji seksualnej 
 Zamęt wokół identyfikacji ze swoją płcią 
 Niezdolność do bycia blisko z ludźmi 
 Wczesne małżeństwo jako ucieczka z domu 
 Problemy małżeńskie / partnerskie 
 Niezdolność kochania dzieci lub okazywania im uczuć  
 Nadmierny, nie uzasadniony lęk o dzieci 
 Problem z alkoholem 
 Problem z narkotykami 
 Problemy z zatrudnieniem 
 Doznawanie ponownych nadużyć w życiu 
 Wikłanie się w przestępczość 
 Przymus kontrolowania 
 Uwiedzenia przez destrukcyjne sekty 
 Zachowania agresywne / niekontrolowane wybuchy złości 
 Huśtawka nastrojów 
 Znęcanie się nad słabszymi 
 Wykorzystywanie innych 
 Wczepianie się w związki i skrajna zależność od partnera lub partnerki 
 Wrogość 



 Problemy z komunikowaniem się 
 Nieufność wobec ludzi 
 Przepracowywanie się 
 Niezdolność oceny stopnia wiarygodności ludzi 
 Problemy fizyczne 

Odkrywanie powiązań 

Skutki wykorzystania seksualnego odczuwane są nie tylko w dzieciństwie, ale i 
w życiu dorosłym. Wiele Ofiar nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich bieżące problemy 
powiązane są z tymi dawnymi doświadczeniami. David Finkelhor wyróżnia cztery 
drogi, którymi wykorzystanie seksualne przynosi problemy. Niektóre z tych objawów 
są właściwe i dla innych urazów. Bicie dziecka także powoduje, że doświadcza ono 
bezsilności, zdrady i napiętnowania. Także w przypadku kataklizmów, ofiary 
przytłacza horror i bezsilność i bez pomocy terapeutycznej nie mogą one poradzić 
sobie ze skutkami urazu. W wielu krajach pomoc niosą w takich przypadkach 
specjalne służby psychologiczne. Wykorzystanie seksualne jest jak przeżycie 
kataklizmu; może oznaczać jednorazowe zdarzenie lub ciąg urazów powtarzający się 
nieraz wiele lat. Dodatkowo niesie też niszczący wpływ seksualizacji i zmowę 
milczenia – czynniki nieobecne w sytuacji kataklizmów. Ofiary wykorzystania 
seksualnego w nie mniejszym stopniu potrzebują terapii, wsparcia i pomocy. Trauma 
seksualna ma skutki natychmiastowe i skutki odroczone, które bez odpowiedniego 
leczenia ciągną się w nieskończoność. Jednakże ofiary, które sięgają po taką pomoc 
pokonują stopniowo te problemy.  

Po wykorzystaniu seksualnym Ofiary dotknięte są w różnym stopniu. Rozmiary 
spustoszeń tylko w małym stopniu zależą od tego, co oprawca zdziałał fizycznie. 
Osoba brutalnie zgwałcona wcale nie musi być głębiej dotknięta, niż osoba „tylko” 
obmacywania. Zależy to od stopnia traumatycznej seksualizacji, napiętnowania, 
zdrady i bezsilności jakich doświadczyła. A to z kolei zależy od grupy innych 
czynników, jak: 

 Kim dla dziecka był oprawca 
 Ilu oprawców wchodzi w grę 
 Czy oprawca był tej samej czy przeciwnej płci 
 Co było wypowiedział lub przekazał dziecku 
 Do czego doszło 
 Jak długo trwały nadużycia 
 Jak się dziecko czuło i jaki tłumaczyło sobie te zdarzenia 
 Jaką poza tym miało opiekę i wsparcie 
 Jak zareagowali inni dorośli na ujawnienie lub odkrycie nadużyć 
 W jakim wieku było dziecko 

Książka ta ma na celu pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób Twoje problemy 
mogą wiązać się z dawnymi nadużyciami i jak możesz je pokonać. Na teraz, staraj się 
jedynie przyjąć, że wykorzystanie seksualne w jakiś sposób musiało trwale cię 
dotknąć. Nie chodzi tu o usprawiedliwianie Twoich problemów, lecz o próbę ich 
zrozumienia i poznanie rozwiązania. Zasługujesz na zrozumienie i pomoc. Nieważne 



jak małe wydają Ci się Twoje problemy, warto nimi się zająć. Nieważne, jak wielkie 
wydają Ci się Twoje problemy, możesz je pokonać. 

Odkrywanie związku między wykorzystaniem seksualnym a bieżącymi 
trudnościami może być bolesne i przytłaczające. To naturalne, że Ofiary nie chcą 
uwierzyć, iż dawne nieszczęście wciąż się na nich odbija. Zobaczenie tego związku 
może jednak, jak w przypadku Jocelyn, zadziałać oświecająco i wlać nadzieję. 
Zrozumiałe stają się różne poważne problemy, których dotąd nie udawało się 
wyjaśnić, a wraz z tym zrozumieniem pojawia się możliwość zmiany i szansa ocalenia.  

Ćwiczenia 

Zanim przystąpisz do ćwiczeń, przeczytaj uwagi o pisaniu z rozdziały pierwszego. 

1. Przyjrzyj się możliwym skutkom wykorzystania seksualnego (tabela 1) i 
zaznacz te, które dotyczą Ciebie.  

2. Tak jak odczuwasz, opisz w jaki sposób wykorzystanie seksualne dotknęło Cię 
w dzieciństwie i w dorosłości. Pewnie nie uda Ci się stwierdzić tego na sto 
procent, ale posługując się tym, co właśnie przeczytałaś, prześledź na nowo 
swoje życie i, najlepiej jak potrafisz, powiąż przyczyny z tym co działo się 
później.  

Litteratura:  
A Source Book in Child Sexual Abuse, David Finkelhor, Sage Publications, London, 
1986. 



CZĘŚĆ DRUGA 

To wszystko moja wina 



Rozdział 4 
Dlaczego ja? 

 Ofiara wykorzystania często zadaje sobie pytanie: „dlaczego ja?” „Dlaczego to 
mnie do tego wybrał/wybrała?” I w odpowiedzi obwinia o te wydarzenia zazwyczaj 
samą siebie:  

 Na pewno z nim flirtowałam; 
 musi być we mnie jakieś zło, którego nie widzę; 
 może to ja go uwiodłam; 
 byłam wyrośnięta i dojrzała jak na swój wiek; 
 to dlatego, że jestem najmłodsza; 
 to dlatego, że jestem najstarsza; 
 siadłam mu na kolanach, przytuliłam się i to było miłe; 
 to moja wina, bo jestem cicha i nieśmiała – nie spotkałoby mnie to, gdybym 

była hałaśliwa i wychodząca do ludzi; 
 musiałem zachowywać się jak gej. 

Niekiedy oprawca sam podaje dziecku przyczynę: 

 nie umiesz okazywać uczuć, więc uczę cię tego; 
 wyglądasz dokładnie jak twoja matka; 
 za bardzo się spoufalasz z przyjaciółkami, więc cię chronię, byś nie została 

lesbijką; 
 to kara za to, że byłaś niegrzeczna; 
 sygnalizowałaś, że tego właśnie chcesz. 

Dziecko z łatwością wierzy takim tłumaczeniom i wnosi w dorosłość owo obwinianie 
siebie. Takie fałszywe przekonania każą ofiarom milczeć i potęgują w nich poczucie 
winy i wstydu. 

Historia Elanie 

 Susan, Anne i Elanie są siostrami. Wszystkie były w dzieciństwie 
wykorzystywane przez ojczyma. W czasie kiedy to się działo, każda z nich myślała, że 
tylko ona jedna została do tego wybrana. Żadna nie zdawała sobie sprawy, że inne 
spotyka to samo. Susan była przekonana, że ojczym ją molestuje, gdyż jest podobna 
do matki. Anne usłyszała od niego, że uczy ją miłości, bo jest oziębła. Elanie 
obwiniała się za swoją nieśmiałość i wycofanie, w tym upatrując powodu: „Gdybym 
była bardziej ufna i otwarta, jak Susan, nie robiłby mi tego”. Każda z dziewczynek 
czuła się wybrana do molestowania z powodu wyglądu, zachowania lub cechy 
osobowości. Każda też milczała na temat kazirodztwa. 

Dopiero gdy w wieku dwudziestu siedmiu lat Elanie popadła w depresję i 
usiłowała się zabić, pierwszy raz w życiu opowiedziała Susan o tamtych nadużyciach. 
Wprost nie mogła uwierzyć, gdy siostra w odpowiedzi wyznała jej, że ją też to 
spotkało. Kiedy obie odkryły, że również Anne została wykorzystana przez ojczyma, 



we trzy zaczęły się zastanawiać od nowa, dlaczego je to spotkało. Pierwszy raz w 
życiu dopuściły myśl, że być może to nie była ich wina i być może to ojczym jest 
odpowiedzialny za te nadużycia.  

Ofiary z reguły obwiniają siebie za to, co im zrobiono. Jednak wykorzystanie 
seksualne nigdy nie pochodzi od dziecka, ale od oprawcy. W dziecku nie ma nic 
szczególnego ani dziwnego, co mogłoby spowodować molestowanie. Tragedia ta 
może przytrafić się każdemu. Dlaczego jednak przytrafia się jednej osobie, a innej 
nie? 

Model Finkelhora: Cztery kroki do wykorzystania 

Zapoznaliśmy się już z modelem Finkelhora dotyczących skutków nadużyć 
seksualnych. Badając sytuacje, w jakich dochodzi do wykorzystania, Finkelhor odkrył, 
że muszą najpierw zajść cztery rzeczy: 

 ZJAWIA SIĘ OSOBA, KTÓRA CHCE WYKORZYSTAĆ DZIECKO; 
 OSOBA TA POKONUJE HAMULCE ZWIĄZANE Z MOLESTOWANIEM; 
 IZOLUJE ONA DZIECKO, ŻEBY BYĆ Z NIM SAM NA SAM; 
 POKONUJE OPÓR DZIECKA.  

Omówimy niżej każdy z tych punktów. 

ZJAWIA SIĘ OSOBA, KTÓRA CHCE WYKORZYSTAĆ DZIECKO 
 Po pierwsze i najistotniejsze, osoba, która chce wykorzystać dziecko, musi 
znaleźć z nim kontakt. Wciąż nie wiemy, dlaczego pewni ludzie chcą molestować 
dzieci. Wielu napastników ma osobowość autorytarną i kontrolującą. W swych 
ofiarach widzą oni nie innych ludzi, lecz obiekty, które mogą używać dla swoich 
korzyści. Innych oprawców cechuje silne poczucie nieadekwatności społecznej i/lub 
seksualnej. Ponieważ nie czują się bezpiecznie w relacjach z dorosłymi, chcą bez 
ryzyka odrzucenia wykorzystywać dzieci dla seksualnej gratyfikacji. Niektórych ludzi 
podniecają tylko dzieci. Badania wykazują, że w reakcji na fotografie dzieci wielu 
orawców osiąga silniejsze pobudzenie seksualne, niż w reakcji na zdjęcia dojrzałych 
kobiet, choć pozostają oni często w związku partnerskim z osobą dorosłą. Związek 
taki może im służyć jako sposób dostępu do dzieci. Napastnik może niekiedy być 
kimś, kto sam doświadczył nadużyć – fizycznych, emocjonalnych i seksualnych. Może 
wtedy próbować odzyskać poczucie mocy poprzez wykorzystywanie innych. To jednak 
nigdy go w niczym nie usprawiedliwia. 
 Podajemy jedynie próbę zrozumienia, dlaczego dana osoba chce molestować 
dzieci i w żaden sposób nie uzasadniamy jej zachowań. Wyłącznie odpowiedzialny za 
nie jest zawsze oprawca. Najprawdopodobniej, aby powstała osoba szukająca seksu 
z dziećmi, splatać się musi wiele czynników, ale nie ma jeszcze jasnych odpowiedzi. 
Na pewno wiemy jedynie, że to nie jest tak, że ktoś widzi dziecko i nagle staje się 
pedofilem. Zanim dojdzie do wykorzystania, osoba taka przez pewien czas fantazjuje 
o zachowaniach seksualnych, które zamierza podjąć z jakimś dzieckiem. Bardzo 
często wzmacnia te myśli i nakręca swoją obsesję masturbacją i pornografią. Jej 
pragnienie molestowania nie jest czymś, co powstaje w nim na widok dziecka; ta 
chęć i pragnienie jest w oprawcy dużo wcześniej, nim na horyzoncie zjawi się ofiara.  



OSOBA TA POKONUJE HAMULCE ZWIĄZANE Z MOLESTOWANIEM 
 Osoby, które chcą wykorzystywać dzieci wiedzą, że jest to złem. A 
przynajmniej wiedzą, że jest to przestępstwo. Zanim więc zaczną wcielać swoje 
fantazje w czyn, muszą poradzić sobie z wszystkimi myślami moralnymi – z tzw. 
sumieniem. Próbują to robić na wiele sposobów. Alkohol poluzowuje hamulce i pod 
jego wpływem ludzie robią rzeczy, jakie już wcześniej chcieli zrobić, ale na trzeźwo 
nie mieli odwagi. W od 30 do 40 procentach przypadków wykorzystania oprawcy piją 
alkohol przez atakiem na dziecko, a od 40 do 50 procent z nich ma problemy z 
piciem. Picie alkoholu nikogo nie czyni napastnikiem, jedynie uprzednia chęć 
seksualnego wykorzystywania dzieci. Jeśli ktoś ją ma, to alkohol lub narkotyk może 
zdjąć z niego hamulce przed zrealizowaniem jego fantazji. Większość napastników 
usprawiedliwia to, co robi dzieciom, na przykład:  

Okazuję jej miłość.  
To nie był stosunek, więc się nie liczy. 
To jest edukacja seksualna.  
On jest zbyt mały, by cokolwiek pamiętał.  
Przecież nie sprawiam jej bólu. 
On/ona to lubi. 
Prawo nie rozumie tak wyjątkowej relacji, jak moja z córką.  
Pasierb nie jest moim synem, więc to nie ma znaczenia. 
Trzymam rodzinę w jedności.  
Sam byłem molestowany i nic mi to nie zrobiło.  
Ona mnie uwiodła. 

 Napastnikom udaje się przekonać samych siebie, że to, co robią, da się 
zaakceptować. Zwykle usprawiedliwiają przed sobą swoje zachowania w taki sam 
sposób, w jaki usprawiedliwiają je przed swoimi ofiarami i często udaje im się je 
przekonać o słuszności swoich powodów do wykorzystywania. Jednak cokolwiek będą 
twierdzili oprawcy, nie istnieje żaden dobry powód do wykorzystywania dziecka. 
Zawsze wyrządza to dziecku trwałe szkody.  
 W niektórych kręgach ludzi i w niektórych rodzinach molestowanie seksualne 
dzieci jest tak powszechne, że myśli się o tym jak o czymś normalnym. Pornografia 
dziecięca, mimo że w naszym kraju nielegalna, dostępna jest na filmach i zdjęciach. 
Oglądanie pornografii dziecięcej, dyskutowanie jej zawartości i wymienianie się nią w 
kręgu znajomych umacnia tych ludzi w myśleniu, że dzieci mogą być używane do 
seksu. Ostatnio notowany rozkwit tzw. turystyki seksualnej – podróże po świecie, by 
łatwiej i z mniejszym ryzykiem uprawiać seks z dziećmi – również wzmacnia w tych 
kręgach wrażenie, że pedofilia może być do przyjęcia. Pedofile (mężczyźni i kobiety, 
których główny pociąg seksualny kieruje się do dzieci) coraz odważniej publiczne 
argumentują, dlaczego seks z dziećmi powinien zostać zalegalizowany i twierdzą, że 
nawet czteroletnie dzieci są w stanie udzielać świadomej zgody na współżycie 
seksualne z dorosłymi. W takim klimacie potencjalnemu oprawcy łatwiej utwierdzać 
się w przekonaniu, że molestowanie dzieci to forma erotycznego wyzwolenia.  
 Wykorzystywanie seksualne dzieci bywa wysoce zorganizowanym procederem. 
Oprawcy znają się nawzajem i nieraz wspólnie molestują, zarówno przenikając do 
rodzin, jak i we własnych, zamkniętych kręgach. Potrafią się nawzajem świetnie 
wspierać i kryć, na przykład przekazując sobie dane dostępnych ofiar i inne 



informacje lub pomagając sobie zajmować strategiczne pozycje dające dostęp do 
dzieci (np. stanowiska pracy). Tworzą własne kręgi i środowiska, gdzie molestowanie 
jest nie tylko akceptowane, lecz i jest ich głównym lub jedynym celem. 

OPRAWCA IZOLUJE DZIECKO, ŻEBY BYĆ Z NIM SAM NA SAM 
 Aby dokonać nadużycia seksualnego, oprawca musi zdobyć zaufanie dziecka 
lub przynajmniej odizolować je od chroniących osób. Dla ojców, matek, ojczymów, 
macoch, innych członków rodziny i nianiek jest to bardzo łatwe – kąpanie, usypianie i 
wiele innych sytuacji, gdy drugi rodzic jest poza domem. Oprawcy często planują z 
wyprzedzeniem strategie zdobywania dziecka dla siebie, na przykład poprzez 
zabieranie na wycieczki lub wakacje, albo zachęcanie opiekunów do wyjścia 
wieczorem. Dzieci podlegają większemu ryzyku wykorzystania, gdy jedno z rodziców 
jest nieobecne lub przewlekle chore lub gdy matka poszła rodzić do szpitala. 
Napastnik jest najczęściej krewnym, zaufaną osobą lub przyjacielem domu, więc 
łatwo mu, bez wzbudzania podejrzeń i niepokojów, mieć dostęp do dziecka na 
osobności. Oprawcy często mozolnie pracują nad zdobyciem zaufania rodziny, 
zaprzyjaźniając się z nią i pomagając; jej zaufanie jest dla nich nie mniej ważne, niż 
ofiary. Badania wykazują, że ponad 75 procent z nich jest dobrze znana dziecku, a 43 
procent stanowią członkowie jego rodziny.  
 Niektóre dzieci, z jakimi oprawcy nawiązują kontakt, nie zostaje przez nich 
wykorzystane, na przykład z powodu braku sposobności, pojawienia się lepszego 
celu, spłoszenia się, itp. Te, które doznają seksualnej traumy, mają pecha zostać sam 
na sam z oprawcą, lub nie mieć w danym momencie wystarczającej ochrony.  

OPRAWCA POKONUJE OPÓR DZIECKA  
 Dziecko do końca pozostaje poza przygotowywaną sytuacją. Teraz, gdy scena 
jest już zaaranżowana, osoba chcąca je wykorzystać gotowa przejść do ataku jak 
tylko pojawi się okazja. Musi tylko upewnić się, że zdoła złamać każdy opór Ofiary, 
jaki może ona stawić. Oprawca łatwo umie się zorientować, czy będzie robić to, co on 
chce. Większość dzieci jest uczona stosować się do poleceń dorosłych i tego, że 
dorosły zawsze wie lepiej, nie próbują więc oporu. Bardzo trudno jest dziecku 
zakwestionować zachowania oprawcy lub nie być mu posłusznym. Poza tym dziecko 
często nie ma jasności, że to, co je spotyka, jest złem, zwłaszcza gdy jest jeszcze 
zbyt małe, by rozumieć.  
 Oprawcy zapewniają sobie posłuszeństwo poprzez perswazję (to nasza 
specjalna tajemnica), wynagrodzenie (pieniądze, słodycze, prezenty), wywoływanie u 
dziecka podniecenia seksualnego i fizycznej przyjemności lub po prostu przez samo 
nie bycie we wściekłym nastroju. Używanie tych metod, by w dziecku powstało 
poczucie wspólnictwa, sprawia, że czuje się ono w potrzasku i nie może stawiać 
oporu, a także uczy je poszukiwania nadużyć. Oprawcy używają też gróźb (np. 
oddam cię do domu poprawczego) i szantaży (opowiem wszystkim, co ze mną 
robisz). Przemoc fizyczna też jest częstą groźbą i nieraz bywa wprowadzana w czyn. 
Jeśli dzieci mają do wyboru molestowanie seksualne, a bicie i molestowanie 
seksualne, to szybko uczą się leżeć spokojnie. Niektóre są przez oprawców upijane 
lub narkotyzowane przed wykorzystaniem. 

Dlaczego to właśnie ja zostałam wykorzystana? 



 Być może obwiniałaś się czując, że to Ty sprowokowałaś oprawcę do 
molestowania lub że go nie powstrzymałaś. Dziecko jednak nigdy nie jest przyczyną 
swojego wykorzystania; jest nią wyłącznie napastnik. Jeśli doszło do seksualnego 
nadużycia, do dlatego, że była osoba chcąca wykorzystywać dzieci, że pokonała 
wszelkie hamulce, że zorganizowała sobie sprzyjający czas i miejsce oraz że 
zastraszyła lub omotała dziecko tak, by było uległe i milczało.  
 Ożeniwszy się z matką Eileen, Ron wszedł w codzienny kontakt z trzema 
małymi dziewczynkami. Fantazjował o seksualnym dotykaniu każdej z nich i 
pieczołowicie planował, jak wprowadzić te fantazje w czyn. Któregoś wieczoru, po 
kilku drinkach, gdy żona poszła na nocną zmianę, nie miał trudności z dostaniem 
Eileen samej w łóżeczku. Po wykorzystaniu powiedział sobie, że wcale jej nie 
skrzywdził, a mała i tak nie będzie nic pamiętać, więc nic właściwie się nie stało. Na 
wszelki wypadek jednak kazał Elaine milczeć, jeśli chce jeszcze widywać mamusię.  
 Eileen nie została wybrana dlatego, że była cicha i nieśmiała. Była 
wykorzystana dlatego, że miała nieszczęście znajdować się w miejscu dostępnym dla 
mężczyzny, który miał pociąg seksualny do dzieci i nie miał hamulców. Gdy Susan 
Anne i Elaine dorosły i zaczęły ze sobą rozmawiać, zdały sobie sprawę, że w żaden 
sposób i niczym nie przyczyniły się do wykorzystania przez ojczyma. To on był 
dorosły i on wiedział, że to, co im robi, jest złem. I tylko on był za to odpowiedzialny.  

Ale mnie molestowało trzech różnych ludzi, więc to musi być mój błąd 

 Osoby, które miały więcej niż jednego napastnika, nieraz widzą w tym fakcie 
dowód, że przyczyną były one same – że to w nich tkwi coś, co wywoływało te ataki. 

Wykorzystało mnie tak wielu ludzi, że zacząłem myśleć: „po to tylko 
przyszedłem na świat”. Graham. 

 Bycie molestowanym przez wielu oprawców wcale nie należy do rzadkości. 
Połowa osób z grupy Wakefield miała więcej niż jednego oprawcę, a badania 
naukowe wykazują, że wśród wykorzystanych kobiet jest ich 43 procent. Omówione 
wyżej kroki trzeci i czwarty Finkelhora objaśniają, dlaczego jest to tak częste 
zjawisko. 

Krok 3. Oprawca izoluje dziecko, by być z nim sam na sam. Dostęp do dziecka może 
ułatwiać napastnikom sama jego sytuacja. Rodzice Jocelyn przyjmowali lokatorów. 
Dziewczynka żyła więc w stałym zasięgu wielu mężczyzn, którzy zmieniali się po 
sobie, co czyniło ją łatwym celem. Na dodatek rodziców albo ciągle nie było, albo 
chorowali, a to jeszcze potęgowało zagrożenie. 

Krok 4. Oprawca pokonuje opór dziecka. Osoby wykorzystane, zarówno dzieci jak i 
dorośli, często są podatni na kolejne nadużycia. Trauma seksualna sprawia, że Ofiara 
czuje się bezsilna i niezdolna się chronić. Oprawcom łatwiej jest kontrolować dziecko, 
które zostało nauczone stosować się do poleceń dorosłych i milczeć. Ofiary, które 
były wykorzystywane często, długo i przez wielu napastników, czują się szczególnie 
bezradne i akceptują nadużycia, jako coś „normalnego” – jako sytuacje, które trzeba 
zaakceptować lub wręcz poszukiwać ich w życiu.  



To musi być moja wina, bo nie tknął sióstr ani braci, tylko mnie jedną 

 Czasem zdarza się, że oprawca wykorzystuje tylko jedno dziecko z rodziny. 
Znajduje on sposób odizolowania Ofiary od reszty krewnych. Może sprawić, by 
poczuła się kimś wybranym lub wyjątkowym przez dawanie jej specjalnej uwagi, 
względów czy prezentów. Może też izolować ją obwiniając, źle traktując, wbijając w 
przekonanie, że jest zła lub odpowiedzialna za molestowanie, bądź obarczając 
dźwiganiem tajemnicy. Nawet jeśli jesteś jedyną Ofiarą, twój oprawca wciąż jest 
wyłącznie odpowiedzialny za nadużycie.  
 Jednakże większość molestujących osób, nie wybiera sobie tylko jednego 
dziecka, by na nim poprzestać, ale molestuje kolejne, jeśli tylko uda im się stworzyć 
odpowiednią sposobność. Jak pokazuje historia Elaine, dopóki się milczy, może się 
latami nie wiedzieć o identycznym losie sióstr i braci, a z przekonania, że było się 
jedyną Ofiarą wyprowadzać wniosek o swojej winie. Jeśli byłaś wykorzystana przez 
kogoś z domowników, to najprawdopodobniej zostały wykorzystane przez niego 
także inne dzieci. Zdrowiejące Ofiary często odkrywają, że także inne osoby z rodziny 
były skrzywdzone przez tego samego napastnika. Sandra dopiero po trzydziestu 
latach odkryła, że to samo spotkało jej trzech braci.  

Dzisiaj wiem, że moi trzej bracia tak samo zostali wykorzystani. I kiedy przez 
te wszystkie lata milczałam, oni też milczeli. Może gdybyśmy od razu odsłonili 
swoje tajemnice, moglibyśmy stworzyć wspólny front przeciw tej przemocy. 
Każde z nas miało w życiu ciężkie problemy z tworzeniem trwałych związków i 
dopiero teraz składamy całą winę pod drzwiami ojca. Sandra. 

 Odkrycie, że wykorzystane zostały także inne osoby z rodziny, może podziałać 
druzgocząco, ale zawsze pokazuje, że to nie tylko jedno dziecko zostało specjalnie 
wybrane do molestowania.  

Od wieku sześciu czy siedmiu lat (może wcześniej) byłam wykorzystywana 
przez wujka i aż do dorosłości żyłam przekonana, że jestem jego jedyną 
ofiarą. Zawsze zastanawiałam się, dlaczego wybrał tylko mnie i uznawałam, 
że to dlatego, iż byłam najstarsza. Gdy dochodziło do molestowania, młodsza 
o dwa lata siostra z reguły leżała w tym samym łóżku, ale zawsze myślałam, 
że śpi, więc nie ma pojęcia, co się dzieje.  
Gdy wykorzystywanie ustało, poczułam ulgę. Byłam pewna, że on nigdy 
więcej tego nie zrobi, bo został przyłapany. Ale wtedy przerzucił się na moją 
siostrę i kuzynkę. O siostrze dowiedziałam się w wieku 21 lat, lecz wszystko 
ostatecznie wypłynęło rok później, gdy otworzyła się przede mną także 
kuzynka. To mnie zdruzgotało, bo poczułam, że mogłam coś z tym zrobić 
dużo wcześniej, a przede wszystkim ją uchronić. Sonia.  

Blisko połowa osób z grupy w Wakefield wie, że ich oprawca wykorzystał też inne 
dzieci.  

Na pytanie: „Dlaczego właśnie ja zostałam wykorzystana?”, jedna z Ofiar 
odpowiada:  



Byłam mała, podatna na zranienie i znalazłam się w złym miejscu I o złej 
porze. Dziś już nie wstydzę się tego, co mi się stało. Ja nie jestem temu 
winna. Jocelyn.  

Ćwiczenia 

1. Widzieliśmy, że Ofiara często widzi powód wykorzystania w jakiejś swojej 
cesze, np.: „bo byłam cicha i wycofana”. Wypisz wszystkie powody, dla których 
czułaś się winna swojemu wykorzystaniu lub czułaś, że zostałaś specjalnie 
wybrana.  

2. Wykorzystanie pochodzi w całości od osoby, która chce molestować; w 
żadnym razie nie od dziecka. Zapisz swoje odpowiedzi na poniższe pytania: 

 Jak udało się mojemu oprawcy wyizolować mnie z rodziny lub zwabić w 
sytuację, gdzie mógł zrealizować swój zamiar? 

 W jaki sposób oprawca zmusił mnie do robienia tego, co i jak chciał. 

Patrząc na swoją odpowiedź na pytanie pierwsze, zapytaj siebie ponownie, czy 
naprawdę jesteś winna jakiejkolwiek swojej krzywdzie?  



CZĘŚĆ DRUGA 

Rozdział piąty 
Dlaczego nie powiedziałam? 

Większość ofiar wstydzi się swojego wykorzystania w dzieciństwie i czuje się temu 
winna. Poczucie winy jest szczególnie silne, gdy nadużycia ciągnęły się latami. Kate 
była molestowana prze ojca niemal co tydzień i trwało to od wieku dwóch lat aż do 
osiemnastu, gdy uciekła z domu w małżeństwo.  

W wieku dwunastu lat wiedziałam już, że to jest coś bardzo złego, ale wciąż 
nikomu nic nie mówiłam. Ani go nie powstrzymałam. Dlaczego tego nie 
zrobiłam? To wszystko musi być moją winą. Kate. 

Ofiary wykorzystania seksualnego często także w wieku dorosłym wierzą, że 
powinny były powstrzymać oprawcę. Ale jakże to było możliwe? Dziecko w relacji do 
dorosłego jest całkiem bezsilne. Dorośli są więksi i silniejsi, więc mogą zastosować 
wobec niego przemoc fizyczną, gdy uznają, że to konieczne dla ich celu. Ale nawet, 
gdy sprawcą był brat, siostra czy inne dziecko w podobnym wieku, wciąż jest wiele 
przyczyn, dlaczego ofiara nie może się obronić. 
 Oprawcy seksualni rzadko używają przemocy fizycznej, by zmusić dziecko do 
seksualnej relacji, bowiem mogą stosować siłę na wiele innych sposobów. Dzieci 
wychowywane są w posłuszeństwie i szacunku wobec starszych, tak więc wszyscy 
dorośli, zwłaszcza krewni, mają wystarczający autorytet, by uzyskiwać od dzieci to, 
co zechcą. Dorośli i starsze dzieci potrafią łatwo manipulować uczuciami małego 
dziecka, stosując groźby i obietnice w celu uzyskania dostępu do jego ciała i 
zachowania tajemnicy.  
 Skoro niemożliwe jest dla dziecka powstrzymanie napastnika samemu, 
jedynym wyjściem powiedzenie komuś. „Dlaczego nie powiedziałam?” – to jedno z 
pierwszych pytań, jakie zadają sobie Ofiary. Niektóre wykorzystanie spotkało jeden 
raz, większość jednak podlegała nadużyciom seksualnym przez dłuższy okres, od 
kilku miesięcy do ponad dwudziestu lat. Powtarzające się wykorzystywanie prowadzi 
Ofiary do przekonania, że muszą być temu winne, przynajmniej częściowo, skoro 
„pozwalały”, by trwało to tak długo i skoro same nie powstrzymały oprawcy ani nie 
powiedziały nikomu, co się dzieje. 

Dlaczego dzieci nie mówią? 

Dlaczego, skoro dziecko samo nie może powstrzymać oprawcy, nie mówi nikomu, że 
jest molestowane? Jest wiele powodów. Dziecko może nie mieć komu powiedzieć. 
Może nie wiedzieć, co powiedzieć. Może nie umieć jeszcze mówić lub może nie 
wiedzieć jak opisać to, czego doświadcza. Może bać się, że inni mu nie uwierzą. Może 
zamykać mu usta wstyd i poczucie winy – nikt nie chce być napiętnowany. Tak więc 
dzieci milczą i dalej cierpią nadużycia. Typowe powody ich milczenia zawiera Tabela 
2. Omówimy je dokładniej w dalszej części rozdziału.  



Tabela 2. Poniżej drukujemy listę powodów, dla których dzieci nie mówią o swoim 
wykorzystywaniu: 

Komu powiedzieć? 
Rodzice nie żyją, chorują lub są nieobecni. 
To rodzice są oprawcami. 
Wokół nie ma nikogo, komu dziecko może ufać. 
Nie ma sposobności do porozmawiania w cztery oczy z zaufanym dorosłym. 
Opiekunowie, pochłonięci sobą, nie słuchają o problemach dziecka. 
Dziecko boi się rodziców. 
W domu jest zakaz mówienia o seksie. 
Nie ma przyjaciół. 
Nie ma nikogo. 

Co powiedzieć? 
Dziecko nie umie jeszcze mówić. 
Dziecko nie wie, jak opisać to, co się dzieje. 
Jest zbyt zażenowane wstydem, by mówić o szczegółach. 

Lęk przed skutkami ujawnienia 
a. Groźby ze strony oprawcy: 

Nikt ci nie uwierzy. 
Zabiorą się do sierocińca lub rodziny zastępczej. 
Nigdy więcej nie zobaczysz mamusi. 
Rodzina się rozpadnie. 
Nikt nie będzie cię kochał / odzywał się do ciebie. 
Odrzuci cię rodzina i rówieśnicy. 
Nikt cię nie poślubi. 
Zabiję ciebie / kogoś z twojej rodziny / twojego ukochanego zwierzaka. 
Popełnię samobójstwo / zamkną mnie w więzieniu. 

b. Lęki o reakcję innych ludzi: 
Nikt nie uwierzy dziecku. 
Mama będzie czuła się winna. 
Rodzina będzie cierpiała. 
Rodzic będzie się gniewał. 
Matka mnie zostawi. 
Inni zobaczą, że to ja jestem winna. 
Pomyślą, że jestem brudna / splugawiona / wstrętna. 
Odrzucą mnie i staną po jego stronie. 

c. Troska o oprawcę: 
Oprawca zostanie zraniony i odrzucony. 
Zamkną go w więzieniu. 
Dopadną go i stłuką / zabiją. 
Oprawca popełni samobójstwo. 

d. Obawa, że powiedzenie nic nie pomoże: 
To nic nie zmieni. 
Nikt nie potrafi go powstrzymać. 



Sprawy wymkną się spod kontroli. 
Może być jeszcze gorzej. 
Nie wiadomo, co nastąpi. 
Oprawca jest zbyt wspaniały i wielki.  

e. Zamęt w psychice dziecka (uczucia i myśli uniemożliwiające mu ujawnienie): 
Poczucie winy, oskarżanie się, wstyd i zażenowanie. 
Brak jasności, co się właściwie dzieje? Co i z kim jest nie tak? 
Przekonanie, że molestowanie jest czymś normalnym. 
Brak zrozumienia sytuacji. 
Przekonanie, że tylko mnie się to przytrafiło na świecie. 
Poczucie zbrukania / splamienia / zepsucia. 
Wciągnięcie we „wspólną tajemnicę”. 
Poczucie, że jest to kara lub coś, na co zasługuję. 
Nadzieja, że wykorzystywanie się już nie powtórzy.  
Zablokowanie wszystkich wspomnień dotyczących wykorzystania. 
Litowanie się nad oprawcą. 
Przymus lojalności (nie mogę go zdradzić). 
Poczucie winy z powodu „przekupienia” (przyjmowanie od oprawcy słodyczy, 
pieniędzy, zabawek i innych prezentów). 
Doznawanie przyjemności seksualnej wskutek stymulacji. 
Pragnienie uczucia, ciepła i bliskości, jakie oprawca dodawał do nadużyć. 
Myślenie: „nie powiedziałem za pierwszym razem, więc jakże mogę teraz?” 

KOMU POWIEDZIEĆ 

Nie mówiłam, nie miałam komu. Nikt mnie nie słuchał ani nie zwracał na 
mnie uwagi. Oczywiście, nigdy nie mówiłam głośno. Ciągle płakałam i miałam 
bóle brzuszka, uciekałam ze szkoły, nawet błagałam, bym nie musiała iść 
gdzieś z tym człowiekiem, ale to nie miało oddźwięku. Nic się nie zmieniało i 
tylko okoliczność, nie ja, sprawiła, że wykorzystywanie ustało. Sama nie 
mogłam tego zatrzymać. Jocelyn.

 Dziecko nosi głęboki smutek i rozdarcie z powodu nadużyć, jakim podlega, 
więc jednak decyduje się komuś o tym powiedzieć. Ale komu by mogło? Na pewno 
nie przypadkowej osobie, skoro to, co ma do ujawnienia, napełnia je wstydem i 
wtrąca w zamęt. Jedynymi ludźmi, którzy mogliby pomóc są rodzice, następnie 
budzący zaufanie krewni czy ktoś w pozycji autorytetu.  

Nie sądzę, abym komukolwiek powiedziała, poza mamą. To była zbyt straszna 
tajemnica. Jane.

 Niektóre wykorzystywane dzieci mówią o tym właśnie matkom. Inne nie mają 
matki ani bliskiej i stałej opiekunki, przed którą mogłyby się odsłonić. Matka mogła 
odejść, wyjechać, nie żyć lub leżeć w szpitalu. Mogła też sama być seksualnym 
oprawcą lub współpracować z takowym w jakiś sposób. Często matka, choć obecna 
fizycznie, jest tak zaabsorbowana własnymi trudnościami, że nie ma czasu ani 
cierpliwości słuchać o problemach dziecka. Niektóre dzieci nie mają bliskiej, zaufanej 
relacji z żadnym dorosłym. 



Patrząc wstecz, widzę, że mogłam nikomu powiedzieć. Nie było szans. 
Powody do milczenia były bardzo realne. Moja relacja z rodzicami nie należała 
do stabilnych i ciepłych, więc nie miałam zaufania. Oni głównie zajmowali się 
sobą i innymi; moje dobro nawet nie przychodziło im na myśl. Ojciec stale 
pieklił się z powodu nieistotnych drobiazgów. Matka nigdy nas nie słuchała z 
uwagą. Taki mam obraz domu. Kiedy płakałam i błagałam ją, aby nie posyłała 
mnie na cały dzień do niego, mówiła: „Nie bądź śmieszna; idź już, no idź!” 
Nigdy, nigdy mnie nie posłuchała, a nawet jak pytała: „Dlaczego?” to nigdy 
nie poczekała na odpowiedź. Jocelyn.

 Nawet jeśli wykorzystywane dziecko ma dobrą relację z rodzicami, jest wiele 
powodów mogących powstrzymać je przed ujawnieniem. W niektórych domach 
panuje zakaz wspominania o seksie i rodzice są bardzo surowi, więc dziecko będzie 
się bało poruszyć ten temat. Sam wstyd i zażenowanie często wystarcza, by 
zrezygnowało z prób mówienia. Napiętnowanie, jakie wprowadza powszechny odbiór 
nadużyć seksualnych, może działać jak knebel.  
 Dzieci molestowane często się wycofują i zasklepiają we wstydzie. Nieufne, nie 
pozwalają nikomu zbliżyć się emocjonalnie, aby ich straszna tajemnica nie została 
dostrzeżona. Nie mają wtedy nikogo bliskiego, kto mógłby wysłuchać.  

CO POWIEDZIEĆ 

 Nawet dla dzieci mających dobrą relację z zaufanym dorosłym ujawnienie 
może okazać się niemożliwe. Jak masz opowiadać? Co masz powiedzieć? Wiele dzieci 
jest wykorzystywanych od najmłodszych lat, więc nie umieją jeszcze mówić lub nie 
umieją nazwać tego, co je spotyka. Nieco starsze mogą nie wiedzieć, jak o tym 
mówić, więc ujmują to na przykład w słowach: Tatuś ciągle mnie dotyka”. One 
wiedzą, o jaki dotyk chodzi, ale osoba słuchająca nie, i łatwo jej założyć, że chodzi o 
łaskotki lub inny niewinny dotyk. 

Nigdy nikomu nie mówiłam o wykorzystywaniu, choć w pewnym momencie 
(gdy miałam około jedenastu lat) postanowiłam coś z tym zrobić, bo wujek 
zaczął właśnie nalegać na pełny stosunek, a tego już było za wiele. 
Próbowałam powiedzieć matce, ale przez gardło przeszło mi tylko, że nie chcę 
więcej zostawać u niego (zostawałam tam zwykle co tydzień), bo on wchodzi 
do łazienki gdy jestem goła lub leżę w wannie i generalnie jest mi z tym 
trudno. Nigdy wprost nie powiedziałam, że mnie obmacuje, itd., choć 
nadawałam różne sygnały. Sonia.  

 Nawet nastolatkom trudno jest mówić o doznawanym molestowaniu. Ich 
wstyd i zażenowanie mogą być tak silne, że działają paraliżująco. Jeśli z powodu 
złych skojarzeń z seksem nie otrzymały żadnej edukacji seksualnej, mogą nie 
rozumieć, co się dzieje lub nie znać odpowiednich słów.  

LĘK PRZED SKUTKAMI UJAWNIENIA 



Często zadawałam sobie pytanie: „Dlaczego nikomu nie powiedziałam, że 
jestem molestowana?” Dziś widzę, że było wiele powodów. Nie mówiłam z 
lęku przed tym, co to może spowodować – lub spowoduje, jak twierdził mój 
oprawca. Zawsze mi powtarzał, że zabiorą mnie do domu dziecka i że jeśli 
pisnę choć słowo, nikt już nie będzie chciał mieć ze mną nic wspólnego, a 
przede wszystkim matka. Co więcej, że nigdy nie będę miała chłopaka. 
Ponieważ z matką miałam kiepskie relacje, nie trzeba było wiele, abym 
uwierzyła. Joanne. 

Nawet jeśli dziecko ma zaufaną dorosłą osobę, z którą mogłoby porozmawiać o 
swojej tragedii, i jeśli wie jak ją opisać, wciąż może milczeć z obawy przed tym, co 
ujawnienie może spowodować. Blokady te omawiamy niżej, dołączając typowe 
groźby oprawców, lęki dziecka, że mu nie uwierzą, obawy przed reakcjami otoczenia, 
lęki o samego napastnika oraz o to, że i tak nic się nie zmieni. 

a. Groźby ze strony oprawcy: 

Tato mówił: „Jeśli powiesz, wylądujesz w domu dziecka, a ja w więzieniu”. 
Mówił też: „To będzie nasza tajemnica. Mamusia i tatuś przestaną cię kochać 
jeśli powiesz”. Częścią lęku, który sprawiał, że milczałam, było to, że nie 
chciałam martwić mamy ani doprowadzić do rozpadu rodziny. Troszczyłam się 
o nią tak, że nie zniosłabym, jeśli bym ją czymś takim zmartwiła. Poza mamą 
nie miałam komu powiedzieć i bardzo się bałam ją stracić. Lucy.  

 Dzieci w każdym wieku boją się odrzucenia przez matkę lub oddzielenia od 
niej. Oprawcy, zwłaszcza jeśli jest to ojciec lub ktoś bliski z rodziny, dają dziecku do 
zrozumienia: „To będzie twoja wina, jeśli rodzina się rozpadnie lub mama dostanie 
rozstroju”. Obciążają je odpowiedzialnością za dobro rodziny lub drugiego rodzica, 
choć to przecież oni sami niszczą rodzinę. Grahamowi, który był wykorzystywany 
seksualnie przez matkę, jakiekolwiek ciepłe uczucia okazywała w dzieciństwie jedynie 
babcia, więc naturalnie bał się ją stracić. 

Matka zawsze mi wpajała, że policja uzna mnie za „małego, brudnego 
bękarta” jeśli im opowiem, a wtedy zabiorą mnie do domu dziecka i nigdy 
więcej nie zobaczę babci. Graham. 

Są i inne rodzaje gróźb, równie porażające. „Nikt cię nie poślubi, jeśli będzie 
wiadomo, co ze mną robiłaś” (oprawca Joanne). Oprawcy często też mówią dziecku, 
że jeśli opowie, będzie odrzucone, obwinione, wykpione lub nikt w to nie uwierzy.  
 Jest też przemoc fizyczna. Ojczym Kristy często bił ją i jej braci, nawet gdy nie 
było się o co przyczepić. Kristy była więc tak zalękniona, że gdy zaczął zmuszać ją do 
seksu i nakazał milczeć, milczała. 

Najpierw bałam się powiedzieć, bo zapowiedział, że wtedy zabiorą mnie od 
mamy i nigdy jej nie zobaczę. Potem zaczął grozić biciem, a jeśli się je już 
znało w jego wykonaniu, to sama groźba wystarczała, ciosy nie były 
potrzebne. Myślę, że nie mówiłam zarówno z lęku, co on mi za to zrobi, jak i z 
lęku przed utratą mamy. Kristy. 



 Niektórzy oprawcy stosują przemoc fizyczną w celu uzyskania seksu od ofiary i 
milczenia potem. Inni straszą dziecko krzywdą, jaką zrobią jemu lub innym – 
pobiciem matki, rodzeństwa lub torturowaniem / zabiciem ulubionego zwierzaka. 
„Jeśli komuś powiesz, nigdy nie zobaczysz swojego pieska”. Napastnik może 
zastraszyć dziecko także tym, że sam się zabije, jeśli ono zdradzi tajemnicę. Przemoc 
i grożenie nią to dla napastników łatwy sposób, by zmusić dziecko do milczenia, 
jednak w tym celu najczęściej stosują oni wizje konsekwencji jakie spotkają dziecko 
lub jego rodzinę.  

b. Lęki o reakcję innych ludzi: 

Byłem przekonany, że to moja wina i nikt mi nie uwierzy. Graham.  

Dzieci często nie odważają się powiedzieć z obawy, jak dana osoba mogłaby 
zareagować. Najczęstszy jest lęk, że „i tak mi nie uwierzą”. To przekonanie nieraz 
wzmacnia w dziecku sam oprawca. Jest to przecież sytuacja słowa dziecka przeciw 
słowu dorosłego, który może być osobą bardzo cenioną i szanowaną w środowisku. 
Obecnie, dzięki prasie i programom TV, ludzie są coraz bardziej świadomi, że 
nadużycia seksualne na dzieciach zdarzają się rzeczywiście i często. Jednak jeszcze 
niedawno powszechnie uważano, że to zjawisko jest niezwykle rzadkie lub 
ograniczone do wąskich grup z marginesu, więc nawet jeśli wokół wykorzystywanego 
dziecka byli przyjaźni dorośli, najczęściej nie wierzyli jego słowom, albo kazali mu 
milczeć, albo nie wiedzieli jakie kroki podjąć.  
 Dziecko nieraz boi się, że ujawnienie zrani jakąś bliską i ważną osobę z 
rodziny, szczególnie matkę. Boi się też zwykle, że inni będą o nim myśleć jak o kimś 
brudnym i skażonym i że w rezultacie nie będą chcieli go więcej znać.  

Nie mogłem nikomu powiedzieć, bo wstydziłem się i bałem, że mnie zabiorą z 
domu. Kiedy byliśmy bardzo mali, jeszcze w wieku przedszkolnym, złapano 
nas czworo na tym, że pokazywaliśmy sobie genitalia i porównywaliśmy je, 
Mama powiedziała wtedy, że jak jeszcze raz to zrobimy, zabiorą nas do 
domów dla niegrzecznych chłopców i niegrzecznych dziewczynek. Luke. 

 Uczucie zawstydzenia wykorzystaniem i poczucie winy w dziecku sprawiają, że 
bardzo boi się ono obwinienia i zawstydzenia przez innych, a także tego, że wesprą 
oni oprawcę, a nie je.  

c. Troska o oprawcę: 

 Wiele wykorzystywanych dzieci, zwłaszcza przez kogoś z domowników, kocha 
swego oprawcę i nie chce robić mu przykrości ujawnieniem. Uważają, że zostanie on 
odrzucony przez pozostałą część rodziny i napiętnowany. Boją się też, że może zostać 
pójść do więzienia, zostać pobity, a nawet zabity. Nie chcą dodatkowego bagażu winy 
za jego zły los. Dlatego wolą raczej kryć napastnika, niż go narażać.  

d. Obawa, że powiedzenie nic nie pomoże: 



 Dziecko może przeczuwać, że nawet jeśli powie, jego sytuacja się nie zmieni i 
nikt nie będzie w stanie zapobiec dalszemu molestowaniu.  

Nasza rodzina mieszkała z dziadkami i ciotką, w bardzo małym mieszkaniu. 
Przez pierwsze pięć lat życia musiałam dzielić łóżko z matką. Starszy brat, mój 
oprawca, spał w tym samym pokoju co rodzice i ja. Ponieważ nie było dość 
miejsca, aby on (lub ja) przeniósł się do innego pokoju, nie widziałam 
sposobu położenia kresu molestowaniu. Kiedy szliśmy spać, to zawsze, gdy 
brat chciał mnie wykorzystać, byłam w zasięgu. Nie miałam gdzie pójść. 
Udawałam, że śpię, ale to nie pomagało. Nie było wyjścia. Poskarżyć się nie 
mogłam, bo zagroził, że mnie zabije, jeśli powiem. Ingrid. 

 Ingrid była przekonana, że to narzucone przez skąpą przestrzeń rozlokowanie 
domowników sprawiało, że nikt nie mógłby powstrzymać jej brata od nadużyć. W 
rozdziale drugim, Anita i Pam opisują, jak powiedziały matkom i innym osobom o 
swoim wykorzystywaniu, lecz nie zostały podjęte żadne działania kładące temu kres. 
Poczucie bezsilności jakie ma molestowane dziecko często sprawia, że nie wierzy ono, 
by ktokolwiek mógł zmienić na lepsze jego sytuację.  
 Wiele dzieci chce, żeby tylko nadużycia ustały i boi się, że mówiąc pogorszy 
tylko sytuację. Boją się one, że po ujawnieniu stracą kontrolę nad zdarzeniami. Inni 
mogą się dowiedzieć, służby ochrony praw dziecka mogą rozdzielić rodzinę, może 
przyjechać policja i chcieć zeznań. Boją się, że nie będą miały wpływu na bieg 
wypadków i że sytuacja może się pogorszyć. To wszystko są bardzo realistyczne i 
racjonalne lęki. 
 Dzieci często decydują się nie mówić o wykorzystywaniu z lęku przez 
konsekwencjami. Wiele tych lęków ma bardzo realne podstawy – inni rzeczywiście 
mogą nie uwierzyć, lub służby interwencyjne mogą niefortunnie uznać, że to dziecko 
trzeba zabrać z domu, a nie oprawcę. Mimo to musimy pamiętać, że Ofiarę hamują 
przed ujawnieniem jej wyobrażenia na temat potęgi oprawcy, a nie jego realna moc, 
która wcale nie musi być taka wielka. To są jedynie przekonania, że nikt go nie 
powstrzyma, że on się zemści i że wyperswaduje wszystkim swoją wersję. Ponieważ 
oprawcy skutecznie używają swej dorosłej pozycji i sprytnych manipulacji do 
wciągnięcia dziecka w seks, powstaje w nim przekonanie o ich wszechmocy, a 
własnej bezsilności i niemożności ochronienia się. W takich okolicznościach dziecku, a 
często i po latach dorosłej Ofierze, trudno jest sobie wyobrazić, że inni dorośli wcale 
nie muszą być bezsilni wobec napastnika. 

e. Zamęt w psychice dziecka (uczucia i myśli uniemożliwiające mu powiedzenie): 

 Zastanawiałam się, czy to, co się dzieje, jest normalne i realne, czy też ja 
wymyślam sobie to wszystko. Jane. 

 Dziecko wykorzystywane seksualnie znajduje się w przerażającej sytuacji, 
która sieje w nim wiele zamętu. Zapewne nigdy nie słyszało o niczym podobnym do 
tego, co je spotyka. Nikt mu wcześniej nie mówił, że to jest w porządku, ale też nikt 
mu zapewne nie mówił, że nie jest. Wszyscy inni zdają się szanować osobę, która 
robi mu te straszne rzeczy. Nieraz jest to tatuś. Albo ksiądz. Podobnie jak miewa ono 
myśli: „Może to wcale się nie dzieje, może ja to sobie tylko wyobrażam”’ lub 



„Wszyscy go szanują i kochają, więc on nie może być zły, więc muszę to muszę być 
ja”. 
 Dzieci uczone są, że powinny ufać dorosłym (zwłaszcza członkom rodziny i 
zaprzyjaźnionym) i robić tak, jak oni sobie życzą. Wykorzystanie przez taką ważną 
osobę wprowadza dziecko w stan zamętu.  

Jednym z głównych powodów, dlaczego czułam, że nie mogę nikomu 
powiedzieć, jest to, że przez siedem pierwszych lat życia ufałam matce i 
robiłam tak jak kazała. Potem zjawił się mężczyzna, mój nowy tatuś, a ona 
powiedziała, że mogę mu ufać. Głównym czynnikiem, jaki wtrącał mnie w 
zamęt, była sprzeczność. Żyłam w wewnętrznym rozdarciu: albo będę jemu 
posłuszna i nie powiem, co ze mną robi, albo będę posłuszna matce i powiem 
prawdę, zdradzając jego. W przeszłości matka powierzała mi swoje tajemnice 
i ponieważ ich dochowywałam, była ze mnie dumna. Może więc to był kolejny 
sekret do zachowania... Jane.  

Nigdy nikomu nie zdradziłam, bo powiedziano mi, że to musi być tajemnica, a 
jako małe dziecko, w naturalny sposób ufałam dziadkowi (mojemu oprawcy). 
Polly.  

 Wykorzystanie przez bliską osobę często rozwija się stopniowo, od pełnych 
uczucia przytuleń, które z czasem, po tygodniach czy dopiero latach, przechodzą w 
obmacywanie, seks oralny, pełny stosunek. Dzieciom zwykle podoba się wstępne 
ciepło, przytulanie i czuły, fizyczny kontakt, ale gdy staje się on w jakiś sposób 
seksualny, czują się coraz bardziej przerażone i winne, gdy molestowanie, narastając, 
rodzi w nich odstręczające uczucia lub gdy zaczynają rozumieć, że to, co się dzieje, 
jest złem. W takiej sytuacji z reguły mają poczucie, że zachęciły oprawcę, napraszały 
się lub wręcz same tego chciały i tylko dostały to, na co zasługują. Jak więc mogą 
ujawnić, skoro w ten sposób odsłoniłyby własną winę? 

Kiedy pierwszy raz to się zaczęło, tylko się o mnie pocierał. Byłem za mały by 
wiedzieć, co to jest stymulacja i że coś jest nie tak. Gdy zaczął mnie dotykać i 
masturbować, odczuwałem element seksualnej rozkoszy, nie wiedząc przy 
tym, że on mnie nieprzyzwoicie napastuje. Dopiero w gimnazjum zdałem 
sobie sprawę, że to, co mi robi, jest czymś złym. W środku czułem się chory, 
rozbity i winien, że pozwoliłem, by to działo się tak długo. Anthony.  

 Kiedy wykorzystanie zaczyna się w sposób nagły, dzieci zazwyczaj są zbyt 
przerażone lub odrętwiałe, by cokolwiek powiedzieć. Mają tylko nadzieję, że to się 
więcej nie powtórzy. A ponieważ się powtarza i powtarza, to jak mogą powiedzieć 
teraz, skoro nie powiedziały od razu? 

Kiedy to się zaczęło, byłam hamowana przez wstępne poczucie winy, wstyd i 
straszny zamęt. Im dłużej to trwało, tym bardziej się o to obwiniałam. Jane. 

 Inne sposoby, jakimi dzieci dysponują, by radzić sobie z napastowaniem 
seksualnym, polegają na blokowaniu uczuć i myśli związanych z tą traumą, 



blokowaniu wspomnień, udawaniu, że to się nie dzieje lub na ucieczkach w wirtualny 
świat fantazji. 

Nie pamiętam, kiedy i jak to się zaczęło, byłam zbyt mała. Myślę, że musiało 
się to nasilać stopniowo, inaczej pewnie pamiętałabym pierwszy raz. Ale kiedy 
przybrało poważniejsze formy, jeszcze zanim poszłam do szkoły, musiałam 
znaleźć sposoby ucieczki przed wykorzystywaniem. Fizycznie nie mogłam 
uciec, ale o ile moje ciało musiało zostawać na miejscu, to umysł nie. Mogłam 
się nim dowolnie oddalić. Tutaj też nie pamiętam, kiedy pierwszy raz 
zaczęłam to stosować, ale pamiętam jasno, jak budowałam swój własny świat 
fantazji – schron na czas molestowania. Tak więc w trakcie wykorzystywania 
duszą wysyłałam się tam, gdzie wszyscy mnie lubili i czułam się bezpieczna, a 
ciało zostawiałam oprawcy do użytku. Fantazje stały się dla mnie czymś tak 
realnym, jakbym przebywała tam fizycznie. Czasami to oszukiwanie się było 
tak wielkie, że ledwie czułam, co mnie spotyka. Katarina. 

 Dzieci oczywiście nie powiedzą nic, jeśli są przekonane, że to nie dzieje się 
naprawdę. Mogą zablokować swoje wykorzystanie tak całkowicie, że nie myślą o nim 
i nie pamiętają go w czasie poza napastowaniem. 

Zablokowałam całą sprawę, jak gdyby nigdy się nie wydarzyła, więc nie było 
problemu: mówić czy nie mówić. Wyparłam to i w moim umyśle w ogóle tego 
nie było. Tak było do czasu, gdy kilka lat temu zaczęłam miewać retrospekcje. 
Nie pamiętam, czy byłam szantażowana lub zastraszana lub obarczona 
tajemnicą. W jakiś sposób odłączyłam się od tego wszystkiego. Patrzyłam na 
siebie i to nie byłam realna ja. Margaret. 

 Kiedy nadużycia ustają, część Ofiar blokuje wszelkie wspomnienia na wiele lat, 
aż zaczynają wracać wskutek jakiegoś bodźca, który je na nowo wyzwala.  
 Niektórzy oprawcy dają dziecku słodycze, pieniądze, czy inne wynagrodzenie, 
co wzmaga jeszcze jego zamęt. Czując, że to było jego wina gdyż przyjęło 
wynagrodzenie, nie może nikomu powiedzieć. Mary po wykorzystaniu dostała 
prawdziwe kulki do gry; nie odważyła się powiedzieć matce, gdyż ta nie pozwalała jej 
grać w kulki. Shirley była molestowana przez sklepikarza, który za każdym razem 
dawał jej słodycze. Nie mogła powiedzieć mamie, bo nie wolno jej było przyjmować 
słodyczy od obcych. Dawanie dziecku pieniędzy czy prezentów, wprowadza je w 
zamęt wokół jego roli w tych nadużyciach, co dodatkowo utrudnia mu ujawnienie.  
 Oprawcy seksualni nieraz bardzo dbają o to, by wskutek molestowania dziecko 
odczuwało przyjemność fizyczną. Wtedy nie może ono nikomu powiedzieć, bo w jego 
pojęciu czerpanie takiej satysfakcji oznacza, że samo tego chciało. Chłopcy łatwo 
doznają erekcji wskutek obnażania się przed nimi lub stymulacji ich narządów, co nie 
uchodzi uwagi napastnika. Dziewczynki łatwo osiągają orgazm, gdy oprawca pobudza 
ich łechtaczkę językiem lub palcem. Te jawne oznaki podniecenia wrzucają dzieci w 
poczucie, że aktywnie się angażowały, a więc to one są odpowiedzialne za 
wykorzystanie.  

Zanim zaczął mnie molestować, byłem już całkiem wyizolowany. Starałem się 
ze wszystkich sił, by matka mnie pokochała, lecz bez skutku, a tu oto był 



ktoś, kto dawał mi coś przypominającego miłość, biorąc jednak za to bez 
porównania więcej. Chciałem jedynie czuć się kochany, ale za namiastkę tego, 
on mnie używał. Zaczynało się niewinnie. Lubiłem dobry dotyk, ale on na tym 
nie poprzestał, więc czułem się potem odpowiedzialny. Głową wiedziałem, że 
coś jest nie tak i że tego nie chcę, ale ciało to akceptowało. Gdy mnie 
dotykał, miałem wzwód i chciałem też go dotykać. A potem czułem się 
strasznie brudny i pełen wstydu. Wstyd i poczucie winy narastały, bo dobijało 
mnie moje własne ciało. Ono mnie z nim zdradzało. Okradał mnie z czegoś. 
Chciał seksu i używał mnie do tego. Nie mogłem powiedzieć, bo tak bardzo 
czułem się splugawiony, tak kurewsko winny. Luke.  

Wykorzystanie seksualne nigdy nie sprawia dzieciom przyjemności, choć mogą one 
niekiedy mieć przyjemność z pewnych elementów jakie nieraz temu towarzyszą. 
Może radować je otrzymywana uwaga, a zwłaszcza miłość, jeśli mają w tym obszarze 
deficyt. Może do pewnego stopnia sprawiać im przyjemność fizyczną stymulacja 
seksualna i podniecenie. Wykorzystanie seksualne oznacza jednak coś więcej niż 
uwaga, uczucie i cielesna przyjemność dotykania. Oznacza przede wszystkim zdradę. 
Zdradę zaufania, jakie dziecko pokłada w osobie starszej oraz manipulację jego 
uczuciami w celu uzyskania seksualnego kontaktu.  
 Poczucie winy i wstyd wokół wykorzystania seksualnego wystarczają same w 
sobie, by większość dzieci nie mówiła o tym, czego doświadcza. Ofiary często czują 
się brudne i skażone. Ich poczucie winy jeszcze wzrasta, jeśli doznały podniecenia 
seksualnego i fizycznej przyjemności, jeśli szukały uwagi, jaką na wstępie darzył je 
oprawca lub jeśli przyjmowały od niego jakieś wynagrodzenie. Próby znalezienia w 
takiej sytuacji jakiegoś sensu i logiki są daremne, gdyż pełne zamętu dziecko nie 
może jej pojąć. Zostaje mu tylko wstyd, poczucie winy i lęk - uczucia nie pozwalające 
mówić o wykorzystaniu. 

Wyzwolenie się z poczucia winy 

 Jeśli obwiniasz się o nie powstrzymanie oprawcy, to pewnie wstyd i poczucie 
winy ciążą Ci od wielu lat. Być może po przerobieniu tego rozdziału zaczniesz 
dostrzegać, że sama nie miałaś szans się obronić i że było naprawdę wiele ważnych 
powodów, aby nikomu nie mówić. Zrozumienie ich pewnie nie sprawi, że poczucie 
winy i wstyd wyparują w jednej chwili; tak długo przecież dźwigałaś te uczucia. 
Możesz pojąć intelektualnie, że nie byłaś w stanie powstrzymać oprawcy, a mimo to 
wciąż czuć się winna. Zwykle zabiera to trochę czasu zanim uczucia skomunikują się z 
głową. Przerób ćwiczenia na końcu rozdziału i przerabiaj je za każdym razem ilekroć 
znów zaczniesz się obwiniać. Powoli wstyd i poczucie zanikną. 
 Anita następująco opisuje powody, dla których nie powiedziała o swoim 
wykorzystaniu: 

Najpierw byłam bardzo mała, więc nie rozumiałam, co się dzieje. Gdy 
podrosłam na tyle, by zrozumieć, że to nie w porządku, zaczęłam czuć się tym 
coraz gorzej. Wtedy myślałam, że może tylko wyobrażam sobie te zdarzenia, 
potem – że nikt mi nie uwierzy, bo to takie nieprawdopodobne. Te rzeczy się 
nie zdarzają. Z wiekiem, gdy już byłam pewna, że to nie są moje fantazje, 
coraz bardziej chciałam opowiedzieć, ale minęło już tak wiele czasu kiedy ja 



na to pozwalałam. Gdy ojczym zaczął mnie przytulać i całować, to z początku 
chciałam tego, bo tak bardzo tęskniłam za tatusiem, a mama nigdy mi nie 
okazywała ciepłych uczuć. Odwzajemniałam więc przytulenia i całusy, czując 
się wyróżniona, ale kiedy zaczął mnie tam dotykać, poczułam się okropnie. 
Nie mogłam jednak powiedzieć z powodu wstydu i poczucia winy. Jako 
dziecko, pragnęłam miłości i uwagi, lecz gdy w końcu ją dostałam to razem z 
wykorzystywaniem, więc wzięłam winę na siebie. Sama się napraszałam więc 
zasłużyłam na to cierpienie. Mama miała za sobą złe małżeństwo, a w nowym 
związku była teraz szczęśliwa, więc nie mogłam jej tego popsuć 
opowiadaniem, co on mi robi. Czas płynął, a to robiło się coraz gorsze: każdej 
chwili pojawiał się jakby znikąd, wyrastał spod podłogi, był we wszystkich 
miejscach na raz, w każdym kącie, w każdym przejściu, a jego ręce zawsze 
mnie obmacywały. Ani chwili nie mogłam być z nim sama i za każdym razem 
chciał robić jeszcze więcej. Za każdym razem przysięgałam sobie, że już 
więcej do tego nie dopuszczę. Ale jak? Co miałam mu powiedzieć, od czego 
zacząć? Zraniłabym tym mamę i pewnie znienawidziłaby mnie na zawsze. Do 
tego ojczym zaczął mi powtarzać, że nie wolno mi nigdy nic powiedzieć, bo 
nikt nie zrozumie tej jego miłości i oboje spotkają nas za to straszne rzeczy. 
Anita. 

Ćwiczenia: 

Praca ta pomoże Ci pokonać poczucie winy i wstyd związane z wykorzystaniem w 
dzieciństwie. 

1. Dorosłe Ofiary często zapominają jak małe i bezsilne były wtedy w porównaniu 
do oprawcy. Poniższe ćwiczenie pomoże Ci uświadomić sobie różnice w fizycznej 
wielkości i sile między wami w tamtym czasie. 

 Znajdź swoje dziecięce fotografie z okresu, gdy zaczęło się 
molestowanie i (jeśli to możliwe) także Twojego oprawcy.  

 Narysuj siebie i jego (ją) w tamtym czasie. 

 Przy nadarzających się okazjach porównuj wielkość osób dorosłych i 
dzieci w wieku, w jakim zaczęto Cię wykorzystywać. Czy miałyby one 
szansę się obronić, gdyby taka osoba zechciała je molestować?  

 Zauważ, że różnice między dzieckiem i dorosłym to nie tylko wielkość 
ciała i fizyczna siła, ale i siła psychiczna, wiedza oraz autorytet. 

2. Spójrz na listę powodów, czemu dzieci nie mówią, gdy są wykorzystywane. 
Sprawdź, które z tych powodów wchodziły w grę w Twoim wypadku. Być może 
dodasz coś do tej listy.  

3. Napisz swoją historię, a w niej, dlaczego nie mówiłaś i/lub co się stało, gdy 
próbowałaś mówić o swoim wykorzystaniu.  



Rozdział szósty 
Milczące sposoby ujawniania 

W poprzednim rozdziale mówiliśmy o tym, dlaczego molestowane dzieci 
zazwyczaj nie są w stanie nikomu o tym powiedzieć. Starają się to ukryć i niosą 
ten straszny sekret cierpiąc samotnie i w milczeniu. Jednocześnie doznają bardzo 
silnych stanów lęku, depresji, wstydu poczucia winy, zbrukania, złości, zamętu, 
bezradności i rozpaczy. Nie są w stanie ukryć tych uczuć kompletnie. W jakiś 
sposób stany te zawsze wyciekają, choćby formie zmienionych zachowań czy w 
nastrojach. Dorośli mogą zauważać te zmiany nie wiedząc, że są to znaki 
głębokiego rozstroju wskutek dziejących się właśnie nadużyć seksualnych. 
Tłumaczą te zmiany tym, że „dziecko ma swoje fazy”, „jest humorzaste”, złe” czy 
nawet „obłąkane”. Tymczasem są to milczące sposoby opowiadania przez dziecko 
o swojej tragedii. Mimo, że milczy ono na temat wykorzystywania, wysyła 
dramatyczne sygnały, by znalazł się ktoś, kto będzie gotów je odczytać i przyjść 
mu z pomocą. Dzisiaj, gdy nasza wiedza na temat seksualnych nadużyć wciąż 
rośnie, uczymy się zwracać uwagę na „złe” lub „dziwne” zachowania dziecka i 
pytać samych siebie: „Co w ten sposób próbuje nam ono powiedzieć?” 

Jako dziecko, odmawiałem jedzenia, zamykałem się, zrzucałem moje ciało ze 
schodów. Myślałem, że jestem jakiś obłąkany i nie zasługuję na posiadanie 
kolegów czy rodziny. Próbowałem uciekać z domu i lub godzinami smucić się i 
płakać w samotności. Głowę miałem pełną pytań, ciągle dociekając co jest ze 
mną nie tak. Uważałem, że jestem nienormalny. Graham. 

 Patrząc wstecz na swoje dzieciństwo Ofiary z Wakefield rozumieją dziś 
swoje dawne zachowania. Wiedzą, że w normalny sposób reagowały na 
wykorzystywanie, próbując się przed nim chronić i opowiadając o nim milcząco. 
Wtedy jednak prawie każda z nich myślała, że jest „trudnym” lub 
„niewydarzonym” dzieckiem. Niektóre z charakterystycznych oznak przejawianych 
w okresie bycia molestowanym i przez lata po, przedstawia tablica 3. 
 Niektóre z Ofiar przejawiały niewiele oznak lub sprawiały tylko 
umiarkowane kłopoty, gdy inne prezentowały całą kolekcję ostrych symptomów i 
problemów. Trzeba pamiętać, że również dzieci, które nie doznały traumy o 
charakterze seksualnym, mogą doświadczać części z opisanych niżej trudności. 
Tablica 3 nie służy do diagnozy, czy ktoś był wykorzystany w dzieciństwie czy nie; 
może ona jedynie pomóc Ofiarom rozpoznać u siebie oznaki z dzeiciństwa, za 
pomocą których milcząco opowiadały innym o sobie.  
 W bieżącym rozdziale niektóre z tych sygnałów omówimy bardziej 
szczegółowo. Wiele z zachowań, jakie dzieci rozwijają w dzieciństwie, by się 
chronić lub wyrażać swą rozpacz, jest kontynuowane w dorosłości. Przyjrzenie się 
powodom i celom, dla których pewne z tych zachowań powstały, każdej z Ofiar 
może pomóc zrozumieć i zaakceptować to dziecko, jakim była wtedy i tę osobę, 
jaką jest teraz.  



Tablica 3: Milczące sposoby opowiadania – dziecięce oznaki wykorzystania 
seksualnego. 

Poniższe objawy wskazują, że dziecko jest / było wykorzystywane seksualnie. 

Przejawianie zbyt zaawansowanej wiedzy seksualnej w stosunku do wieku. 
Nieodpowiednie zachowania seksualne, na przykład całowanie z języczkiem. 
Pisanie / rysowanie historyjek seksualnych lub dotyczących molestowania. 
Choroby przenoszone drogą płciową. 

Poniższe objawy niekoniecznie oznaczają, że dziecko jest na pewno wykorzystywane 
seksualnie. Wskazują jednak, że na pewno doświadcza ono nadużyć i zranień. 

Problemy z jedzeniem 
odmawianie przyjmowania pokarmu 
problemy z wagą ciała 
kompulsywne objadanie się (obżarstwo) 
objadanie się i wymioty (bulimia) 
przeczyszczanie się 
anorexia nervosa 

Problemy z wydalaniem 
moczenie się 
moczenie nocne 
zatrzymywanie moczu 
nie trzymanie kału 
zaparcia, obstrukcje 
biegunki 
zatrzymywanie kału 
smarowanie kałem 

Zmiany w zachowaniu i nastroju 
unikanie ludzi (lęk społeczny) 
unikanie przebywania sam na sam z konkretną osobą 
brak nawiązywania przyjaźni  
depresja 
lęki, ataki paniki 
fobie 
odłączanie się / bujanie w obłokach (dysocjacja) 
koszmary nocne 
trudności ze snem 
spanie w szczelnym ubraniu 
uporczywe, chroniczne zmęczenie 
próby samobójcze 
obsesyjne zachowania lub myśli 
napady złego humoru 
przywieranie do dorosłych,  
zachowania właściwe dla młodszego wieku 



uciekanie z domu 
niszczące zachowania w domu / przedszkolu / szkole 
wagarowanie 
osiągnięcia poniżej możliwości 
osiągnięcia powyżej możliwości 
znęcanie się 
nadpobudliwość trudności w utrzymaniu uwagi 
bójki zachowania agresywne i przemocowe 
podpalenia 
kradzieże 
częste zapadanie na choroby (bóle żołądka, napady gorączki, otarcia/zapalenia 
genitaliów) 
częste uleganie wypadkom 
obsesyjne, częste mycie się, szorowanie ciała 
samookaleczenia (cięcie się , przypalanie, rozdrapywanie) 
nadużywanie alkoholu, sięganie po narkotyki 

JEDZENIE I WYDALANIE 
 Dzieci wykorzystywane seksualnie doświadczają poczucia bezsilności. Ich ciała 
i emocje zostały pogwałcone i w rezultacie nie są one w stanie chronić się, bronić, 
ani kontrolować, co się z nimi dzieje. Poczucie zagrożenia i braku sprawczości jest 
przytłaczającym doświadczeniem, na które ludzie często reagują obsesyjnymi 
próbami odzyskania kontroli w jakiś sposób. Dzieci mają mało sposobów panowania, 
ale jedzenie i wydalanie jest z pewnością obszarem, w którym mogą kontrolować 
swoje ciało. Matki małych dzieci zbyt dobrze wiedzą, jak daremne jest zmuszanie 
dziecka do jedzenia czy tzw. trening czystości. Zaburzenia w jedzeniu i wydalaniu SA 
więc oczywistym sposobem, w jaki dzieci mogą świadomie lub nieświadomie 
próbować odzyskać kontrolę nad swoim ciałem lub zaznaczać opór wobec autorytetu 
dorosłych. 
 W wyniku nadużyć seksualnych dotknięte zostają stresem, depresją i lękiem 
także obszary systemu nerwowego, które zawiadują odżywianiem i wydalaniem. 
Symptomy depresji i lęku u dziecka to także brak apetytu, przejadanie się, problemy 
żołądkowe, bezsenność, biegunki i zaparcia. Nagła zmiana we wzorcu jedzenia i 
wydalania to częsty objaw wystąpienia poważnych wewnętrznych cierpień. 

Problemy z wydalaniem 
 Zalicza się do nich moczenie dzienne i nocne, nie trzymanie kału, zaparcia, 
zatrzymywanie uryny. W niemowlęctwie, wszystkie dzieci się moczą i nie trzymają 
kału. Trwała zdolność zachowania suchości w nocy przychodzi niektórym dzieciom 
bardzo powoli. Jednakże, gdy po osiągniętym pewnym okresie zachowywania 
czystości następuje nawrót moczenia się lub brudzenia kałem, lub gdy zbyt długo nie 
pojawia się kontrola wydalania, często świadczy to doznawaniu przez dziecko o 
jakiejś formy nadużyć. Jeśli jest ono wykorzystywane seksualnie, moczenie się lub 
brudzenie kałem może być nie tylko formą opowiadania o traumie, ale i strategią 
(świadomą lub nieświadomą) odstraszania lub zniechęcania napastnika. Może też 
stanowić sposób wyrażania stłumionej złości lub cierpienia.  

W podstawówce brudziłem kałem wanny, sedesowe, i kabiny wc. Danny. 



Problemy z jedzeniem 
 Na problemy te składają się: odmowa jedzenia w ogóle, niedojadanie, 
zwracanie i przejadanie się. W okresie dojrzewania mogą one przejść w zaburzenia 
zwane anorexia nervosa, bulimia i kompulsywne obżarstwo (patrz rozdział 11). 
Jedzenie pomaga wepchnąć głębiej trudne uczucia i wspomnienia: są one jakby 
połykane razem z pokarmem. Obżarstwo jest więc strategią radzenia sobie z bólem, 
a także – podobnie jak moczenie się czy brudzenie – może być nieświadomą lub 
świadomą obroną dziecka przed napastnikiem. Dziecko może wyczuwać, że przez 
otyłość stanie się nieatrakcyjne i liczyć na to, że oprawca da mu wtedy spokój.  

Bardzo żywo pamiętam uczucie odrazy, jakie zobaczyłam na twarzy brata 
(oprawcy). Pomyślałam więc, że jeśli nienawidzi mnie grubej, to przestanie 
mnie molestować gdy jeszcze bardziej przytyję. Zaczęłam więc jeść potężne 
ilości i coraz bardziej przybierać na wadze. To go jednak nie powstrzymało i 
tylko wzmogło moje poniżenie. Katarina.

Głodzenie się także może pełnić kilka funkcji. Może być próbą odzyskania 
kontroli, ale też wyrazem nienawiści do swojej seksualności, czy próbą chronienia 
siebie. Ofiara świadomie lub nieświadomie dąży do bycia zbyt chudą, by stanowić 
atrakcyjny obiekt – aby dyskretnie zanikać aż do ostatecznej śmierci. 

NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA SEKSUALNE  
Małe dzieci bardzo niewiele lub zgoła nic nie wiedzą o zachowaniach 

seksualnych. Te jednak, które są wykorzystywane, przejawiają taką wiedzę i często 
odgrywają to, co im zrobiono, używając w zabawach lalek, misiów, innych dzieci. 
Ukazują swój dramat również w rysunkach i wymyślanych lub pisanych historyjkach. 
Jeśli dorośli nie widzą w tych sygnałach opowiadania o seksualnym nadużyciu, zwykle 
obwiniają dziecko o fantazjowanie, sprośne myśli czy napastnicze zachowania. 

Kiedy czteroletnią Kate przyłapano na zabawach powielających to, co robił jej 
oprawca, została oskarżona o seksualne wykorzystywanie chłopca w tym samym 
wieku. Dorothy (z rozdziału 2), która pisała historyjki i rysowała obrazki 
przedstawiające molestowanie dziewczynek, została ukarana za to „złe” zachowanie 
zakazem przebywania w swojej sypialni. 

NAGŁE ZMIANY ZACHOWANIA LUB NASTROJU 
Kiedy dziecko zaczyna być molestowane, często jego zachowanie ulega nagłej 

zmianie. Śmiałe dotąd i wychodzące do świata, staje się nagle wycofane i ciche. 
Grzeczne – nagle zaczyna mieć zachowania destrukcyjne. Zdrowe, zaczyna nagle 
chorować. Pogodne, staje się płaczliwe, posępne czy nadąsane. Dorośli, którzy nie 
widzą w tym sygnałów o cierpieniu, którego dziecko nagle zaczęło doświadczać, 
zwykle krytykują je, obwiniają lub karzą. Rodzi to w nim przekonanie, że jest 
naprawdę złe i że zasługuje na wykorzystywanie. Taki obraz siebie Ofiara wnosi w 
dorosłość. Niektóre z tych nagłych zmian nastroju i zachowania omawiamy poniżej. 

WYCOFANIE SIĘ 
Wykorzystanie seksualne przez osobę bliską dziecku jest złamaniem jego 

podstawowej ufności. Poczucie zagrożenia i brak zaufania do innych dziecko może 



przejawiać w odsuwaniu się i izolacji, co ma je ochronić przed ponownym zranieniem 
przez kogokolwiek. 

Byłam samotniczką. Nigdy nie chciałam wspólnie się bawić... Rhys. 

Wiele Ofiar wspomina o swoim samotnictwie w dzieciństwie lub o szybkim 
nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, by je zrywać gdy tylko zaczną być zbyt bliskie. 

Z łatwością znajdowałam sobie przyjaciółki, ale potem szybko zaczynałam ich 
unikać. Nie chciałam żadnej dopuścić zbyt blisko. Nie chciałam przed nikim się 
otwierać. Jocelyn.

 Bariera ta powstaje także z tego powodu, że dziecko czuje się inne od 
pozostałych, lub nawet zbrukane i pełne wstydu. Nie pozwala wtedy nikomu się 
zbliżyć, by nie odkrył jakie jest naprawdę, lub jaka jest jego tajemnica. 

Zamykałem się przed wszystkimi z nienawiści do siebie i w przekonaniu, że 
nie warto ze mną nawet rozmawiać. Godzinami przesiadywałem sam na 
podłodze za szafą z ubraniami. Odcięty, czułem się bezpieczniej. To było jak 
moja osobista świątynia. Graham.  

Odcinanie się jest dla wielu dzieci jedynym znanym sposobem radzenia sobie z 
traumą codziennego życia po wykorzystaniu oraz z dźwiganym brzemieniem i 
tajemnicą. 

PROBLEMY EMOCJONALNE 
Wiele wykorzystanych seksualnie dzieci cierpi w życiu na depresję, także w 

dorosłości. Z traumy tej wypływają także lęki, fobie, ogólna nerwowość i ciągłe 
napięcie wskutek wypatrywanie zagrożeń. 

Od czasu jak zaczęłam być wykorzystywana,, nie mogłam spać bez zapalonej 
lampki. Do dziś potrzebuję włączonego telewizora lub radia by zasnąć. Rhys. 

Próby samobójcze mogą być formą ucieczki o wykorzystania i związanego z 
nim bólu lub przyciągania uwagi do problemu. 

Miałam około siedmiu lat jak pierwszy raz próbowałam się zabić. Podcięłam 
sobie nadgarstki nożem, ale nie był dość ostry. Tak naprawdę nie chciałam 
umierać, tylko być kochaną. W młodszych latach podstawówki cięłam sobie 
żyły jeszcze trzy czy czterokrotnie. Do dziś mam ślady blizn. Myślę, że 
powinnam ciąć głębiej, a nie tylko mniejsze, widoczne pod powierzchnią żyłki. 
Kiedy mój oprawca zmarł, zostałam zgwałcona przez kogoś innego. Pół roku 
później, jak miałam już piętnaście lat, próbowałam się powiesić. Zwisłam z 
okna na lince służącej do otwierania go. Inne dzieci się ze mnie śmiały więc 
jakoś udało mi się opuścić na ziemię. Paula. 

 Depresja lub lęki dziecka często uchodzą niezauważone lub są leczone 
objawowo, bez sięgnięcia do prawdziwego problemu i ujawnienia go. W rozdziale 2 



Dorothy opisuje, jak próbowała się zabić i jak w następstwie przez pięć lat leczono ją 
psychiatrycznie, także wieloma seriami elektrowstrząsów, lecz nikt nigdy nie odkrył, 
że była wykorzystywana seksualnie. Chris, po tym jak próbowała zasztyletować ojca 
w trakcie molestowania, została w wieku lat siedmiu ustawiona na valium. Podobnie 
jak Dorothy i Chris, wiele innych wykorzystanych dzieci staje się potem ofiarami 
systemu psychiatrycznego. Jeśli ich problemy emocjonalne nie zostają rozpoznane 
lub nie są właściwie leczone, Ofiary wchodzą w dorosłość z przekonaniem, że są 
dziwne, niezrównoważone lub nawet obłąkane.  
 To bardzo ponury obraz. Jednakże niektóre dzieci doświadczają łagodniejszych 
problemów emocjonalnych i mogą się z nich wygrzebać przy właściwej postawie 
rodziny i przyjaciół. Niekiedy otrzymują od razu odpowiednią pomoc terapeutyczną i 
nie wnoszą tych problemów w dorosłe życie.  

TRUDNE LUB DESTRUKCYJNE ZACHOWANIA 

 Osoby wykorzystane seksualnie mogą przejawiać zachowania, które są przez 
innych interpretowane jako trudne lub destrukcyjne. Dziecko na przykład może 
rozpaczliwie protestować przeciw zostawianiu go samego z oprawcą. Kate próbowała 
obronić się przed wyjściami z ojcem atakami krzyku, złości i udawaniem, że boi się 
ich samochodu. Nikt tego nie odczytał. Mówiono jej, że jest trudną i wredną 
dziewczynką. 
 Tracy pamięta, jak z płaczem i krzykiem czepiała się na przystanku spódnicy 
matki, gdy ta próbowała wsiąść do autobusu bez niej (zostawiając ją z oprawcą). Jej 
protesty były tak silne, że aż kierowca wysiadł i pomagał matce odczepić od siebie 
dziewczynkę. Tego rodzaju zachowania są często kwitowane określeniami, że dziecko 
jest wczepione, egoistyczne, tyranizujące czy roszczeniowe. Tymczasem tzw. trudne 
zachowania to wyraz złości i przerażenia krzywdzonej ofiary. 

Dopiero gdy byłam starsza, po dziesiątym roku życia, zaczęłam czuć, że te 
moje zachowania mogą być próbą wołania o pomoc. Pamiętam że zawsze 
miewałam napady wściekłości, które przypisywano mojemu charakterowi. 
Powtarzano mi, że mam je po ojcu (który istotnie był przemocowy), ale 
przecież pojawiały się one w całkiem nie konfrontacyjnych sytuacjach. Te 
moje próby ochronienia się działy się w domu i zawsze były ingnorowane, 
przez wszystkich z rodziny. Jane. 

W efekcie, w dorosłym życiu Ofiary zwykle są dalej przekonane, że jako dzieci były 
głupie, żałosne, trudne lub destrukcyjne. Co więcej, ponieważ ich silne emocje 
ignorowano, pogardzano lub uważano za bezpodstawne, nauczyły się, że nie mogą 
ufać własnym odczuciom. Stąd, jako osoby dorosłe, Ofiary często nadal ignorują 
swoje uczucia i potrzeby, odsuwając słuszną złość, rozpacz i ból stwierdzeniem 
„Jestem po prostu głupia”. 

AGRESJA I PRZEMOC 
 Odwrotnie niż w przypadku depresji, gdy emocje są wyrażone do wewnątrz: 
stłumione i nigdy nie odczuwane i nie wyrażane, tak zwane trudne zachowania i 
napady wściekłości są wyrazem gniewu i rozpaczy kierowanym na zewnątrz. U 



niektórych Ofiar zachowania te przeradzają się w przemoc i agresję. Danny, który był 
fizycznie i emocjonalnie nadużywany przez matkę, mówi: 

Wąchałem klej, brałem amfetaminę i atakowałem ludzi. Jak miałem dziesięć 
lat uderzyłem kolegę w głowę połówką cegły. Zniszczenia jakie powodowałem 
szły w tysiące funtów. Danny. 

Także historia Chris pokazuje, jak gniew przechodzi w przemoc i rozciąga się na 
dorosłe życie. Od siódmego roku życia lub jeszcze wcześniej Chris była co niedzielę 
wykorzystywana seksualnie przez ojca. 

Gdy miałam dziesięć lat, uciekłam z domu. Nie było mnie tylko jeden dzień i 
znaleziono mnie trzydzieści kilometrów dalej – szłam przed siebie i szłam. Ale 
wciąż nikomu nie powiedziałam. W domu biłam się ze wszystkimi. Miałam 
napady jakiegoś przymusu i wtedy jedyne co chciałam, to zabijać, mścić się. 
Pamiętam, że stale słyszałam pod swoim adresem cały stek przykrych, złych 
rzeczy. Znosząc to i znosząc, hodowałem zemstę. Zawsze chciałem się im 
odpłacić. Chris. 

Chris zaczęła się upijać i wdawać się w szkole w bójki. Któregoś razu rzuciła się na 
matkę, rozbijając jej głowę o blat kuchenki ze skutkiem pęknięcia czaszki.  

To odstręczyło ode mnie pomoc. Wycinałam im numer za numerem. Stale 
ciągano mnie po sądach za to czy tamto. Zamknęli mnie na moje trzynaste 
urodziny i to było to: od tej pory odchodziłam od zmysłów. Stale pakowałam 
się w kłopoty i zamykano mnie w izolatce. Chris. 

Chris nieustannie walczyła i uciekała. Została wysłana do poprawczaka, gdzie z 
młodocianymi przestępcami przesiedziała dwa lata. Gdy tylko wyszła, zaatakowała 
kogoś „aby się odkuć” i trafiła do więzienia. Po wyjściu z więzienia, dźgnęła kogoś 
nożem, co kosztowało ją dalsze trzy lata za kratami. W końcu umieszczono ją na 
oddziale bezpieczeństwa dla napastników zaburzonych psychicznie, skąd ostatecznie 
wyszła na wolność mając 23 lata. Jej bilans z poprzednich dziesięciu to zaledwie pięć 
miesięcy na wolności.  

PROBLEMY W SZKOLE 
 Oznaki, że dziecko jest wykorzystywane seksualnie mogą się ujawniać w 
szkole nawet gdy nie ma poważnych problemów z nauką. Częste na przykład jest 
wagarowanie.  

W podstawówce uciekałam ze szkoły. Nie chciałam chodzić. Często miewałam 
bóle brzuszka, ale mama mimo to posyłała mnie tam. Wtedy prosiłam o 
pozwolenie pójścia do toalety, chwytałam płaszczyk i zwiewałam. Do dziś 
czuję jak biegnę, próbując uciec, uciec od wszystkiego. Zawsze myślałam (a 
może dlatego, że mi to powtarzano), że nie lubię pań, które nas uczyły, ale 
dziś zdaję sobie sprawę, że to przed wykorzystaniem chciałam uciec. Czuję 
moje dziecięce pomieszanie, gdy chciałam coś zrobić i nie wiedziałam, co by 



to mogło być. Uciekanie ze szkoły było jedynym ruchem w stronę ujawnienia 
czy jakieś obrony. Jocelyn. 

 Szkoła może okazać się jedynym miejscem, gdzie wykorzystywane dziecko 
może odreagowywać swój gniew i rozpacz. To może się przejawiać w tzw. złym 
zachowaniu, przeszkadzaniu w lekcjach, kłótniach z nauczycielami i innymi dziećmi 
oraz w bójkach. 

Po szkolnych meczach piłam i w ogóle często byłam pijana. Zawsze się biłam 
z każdym, kto tylko wszedł mi w drogę. Wkońcu przenieśli mnie do szkoły 
specjalnej. Chris. 

W podstawówce kilka razy dostawałam nagany za bicie innych dzieci. W 
internacie przez pierwszych parę lat miałam mnóstwo konfliktów i bójek. 
Często czepiano się mnie za włosy i ubiór, a bójka była dla mnie jedynym 
sposobem obronienia swego. Co ciekawe, nie pamiętam abym kiedykolwiek 
próbowała postawić się mojemu oprawcy. Paula.

Opuszczałam lekcje i wagarowałam. Terroryzowałam inne dzieci. Jednego z 
nauczycieli zamknęłam w pakamerze, innego oplułam. Podpalałam żeńskie 
ubikacje bo wchodził do nich jeden z nauczycieli. Patrząc wstecz widzę, jak 
silną kontrolę nade mną miał mój oprawca, skoro sama tak bardzo musiałam 
ją mieć. Nie mogłam dopuścić, by ktoś miał nade mną jakąkolwiek władzę. 
Buntowałam się przeciw każdemu, kto chciał mnie do czegoś nagiąć czy mną 
dyrygować. 

 Złe zachowanie często rzutuje na oceny i wyrabia dziecku złą opinię. Jego 
wyniki pogarszają się, gdy nie potrafi się skupić na lekcji lub przestaje je obchodzić 
jego los ucznia. Ofiary zwykle rosną i żyją z przekonaniem, że są „głupie”, bo słabo 
sobie radziły w szkole. 
 Z drugiej strony spora część wykorzystywanych dzieci zachowuje się aż do 
przesady grzecznie i trzyma stronę nauczycieli w nadziei, że znajdzie ochronę i 
miłość, jakiej zabrakło w ich domach. Uciekając przez bólem uczuć i wspomnień w 
zajęcia umysłowe, wiele Ofiar staje się niewolnikami wyśrubowanych osiągnięć  

CZĘSTE ZACHOROWANIA 
 Wykorzystane dzieci mogą często chorować  lub narzekać na samopoczucie. 
Wysoka skłonność do zachorowań może pochodzić z seksualnych nadużyć w 
bezpośrednim, fizycznym sensie, jak np. infekcje moczowych wskutek seksualnych 
kontaktów, ale też może być niebezpośrednim wynikiem stresu po doświadczanym 
urazie. Dzieci najczęściej skarżą się na bóle żołądka, gdy nie można stwierdzić ich 
medycznych przyczyn. W grę wchodzą także bóle głowy, problemy skórne i 
zahamowanie wzrostu w stosunku do norm. Jane wylicza całą listę problemów 
zdrowotnych, które wiąże z seksualnymi nadużyciami, jakich doznała. 

Pamiętam, że wkrótce po tym jak zaczęłam być molestowana dostałam 
zapalenia migdałków i po iluś razach trzeba było mi je wyciąć. Zaczęłam mieć 
regularnie zapalenia uszu. Laryngolodzy skierowali mnie do kliniki 



neuroelektroterapii, gdzie na koniec lekarz ogólny stwierdził, że przyczyna jest 
w mojej głowie. W tym mniej więcej czasie pojawiła się u mnie lekka skolioza 
więc zaliczyłam też klinikę ortopedyczną. Zalecono mi regularne bardzo 
gorące kąpiele, w których na nieszczęście doglądał mnie mój ojczym 
(oprawca). Po tym, jeśli nie liczyć mojego ogólnego letargu i zmęczenia oraz 
kłopotów z anemią przy różnych okazjach, nie pamiętam bym chorowała aż 
do siedemnastego roku życia. Wtedy sytuacja znów się pogorszyła, po tym, 
jak ojczym założył mi szlaban na wyjścia z domu do koleżankami. Poszłam do 
mojego lekarza ogólnego, skarżąc się na ten powierzchniowy problem. 
Dostałam antydepresanty, których na szczęście nie brałam. Jednak jeszcze 
parę razy odwiedzałam tego lekarza z powodu różnych okresowych bólów. W 
czasie szkolenia radiograficznego przestała sobie radzić i na podstawie 
symptomów podejrzewano zapalenie gruczołów, czeego nie potwierdziły 
badania. Jane. 

Zdrowie fizyczne jest silnie związane ze dobrostanem mentalnym i emocjonalnym. 
Jeśli dziecko doznaje traumy psychicznej, mała jest szansa, by nie odcisnęło się to na 
zdrowiu jego ciała. 

Mniej więcej w tym samym czasie, gdy zaczęłam być molestowana (w 
czwartym roku życia), rozwinęła się u mnie astma i egzemy. Co do astmy 
mam tylko mgliste wspomnienia, ale pamiętam bardzo dobrze, że nieraz 
czułam się fatalnie. Nie pamiętam jednak, bym kiedykolwiek dostała pomoc 
medyczną. Co do egzemy, to była poważna. Miałam ją na nadgarstkach i pod 
kolanami. Miała zaledwie pięć lat, kiedy musiano usunąć mi migdałki. Do tej 
pory jednak stale towarzyszy mi smak ropy w gardle. Chirurg z którym po 
latach rozmawiałam, pamiętał mnie i mówił, że to był najcięższy przypadek 
migdałków w jego karierze. Ingrid.

 Zdarza się, że dzieci udają lub generują choroby lub bóle, aby wymóc czyjąś 
obecność jako rękojmię bezpieczeństwa przed oprawcą lub aby nie musieć do niego 
jechać w odwiedziny. 

CZĘSTE ULEGANIE WYPADKOM I MADUŻYCIA NA SOBIE 
 W podobnym celu ochronienia się przed oprawcą, dzieci mogą zadawać 
sobie rany, prowokować wypadki lub atakować swoje zdrowie. Mary pamięta, 
jak z rozmysłem wsiadła na rowerek, by rozbić się o latarnię, zjeżdżając z 
górki. Straciła przytomność i doznała pęknięcia czaszki, więc przez czas 
spędzony w szpitalu czuła się bezpiecznie od swojego oprawcy. Lucy w wieku 
dwunastu lat przeszła operację wyrostka i choć nie było powikłań, rana po 
zabiegu nie goiła się przez dwa lata. Dopiero później Lucy uprzytomniła sobie, 
że co noc bezwiednie rozdrapywała ją przez sen. Dopóki rana była otwarta, 
nie dochodziło do seksualnego molestowania. Z tego samego powodu Ingrid 
rozdrapywała sobie egzemę, gdy tylko zaczynała się goić. 

Doszło do tego, że kładzenie mnie spać oznaczało zawijanie mi w bandaże 
nóg, rąk i dłoni, na które dodatkowo zakładano mi rękawiczki, a wszystko po 
to, by moje paznokcie nie mogły dobrać się do ran. Pamiętam nawet noce, 



kiedy przywiązywano mnie do ramy łóżka. Zawsze się jednak uwalniałam i 
dosłownie wypruwałam się do żywego mięsa. Pamiętam ten ból i te łzy.  
 Ponieważ bandaże i nie działały, matka zaczęła po kilka godzin w nocy 
przesiadywać obok. Kiedy trzymała mnie za ręce, szybko zasypiałam mocno, 
ale gdy tylko próbowała uwolnić z uścisku dłonie i wyjść, budziłam się i na 
nowo musiała przy mnie czuwać. Dzięki jej poświęceniu mającym uchronić 
mnie przed rozdrapywaniem się (czego a propos nigdy nie próbowałam robić 
w dzień), zyskiwałam inną ochronę: byłam poza seksualnym dostępem dla 
brata, gdy kładł się do łóżka w tym samym pokoju. Ingrid.

Samookaleczenia i inne ataki na własne zdrowie są obok tego wyrazem 
wstrętu i nienawiści do siebie czy karą. Dzieci, które niosą wstyd i czują się winne za 
doznane nadużycia, mogą ciąć swoje ciało, przypalać je, bić pięściami, przedmiotami, 
tłuc głową o ścianę, itp. Ból fizyczny przynosi ulgę od psychicznych cierpień. 

Tłukłam się pięściami po twarzy. Odłamkami karafki chlastałam sobie ręce i 
szyję tak długo, aż ból fizyczny przeważył psychiczne cierpienie we mnie. 
Chris. 

Z emocjonalnego bólu i gniewu Fiona masakrowała sobie pięści wybijając 
szyby w oknach. Przynajmniej połowa z Ofiar z którymi pracowałyśmy, w jakiś 
sposób raniły się i okaleczały. 

Streszczenie 
 Dzieci zazwyczaj nie mówią, że są wykorzystywane. Jednakże zazwyczaj dają 
znaki, że je spotyka coś złego i znaki te uważamy za „milczące formy ujawniania”. 
 Dorośli często nie rozumieją tych znaków i zamiast przyjść z dziecku z pomocą 
i troską, etykietują je, że jest niegrzeczne, śmieszne, trudne, uparte, a nawet zepsute 
lub obłąkane. Czasami w sytuację wkraczają pracownicy socjalni czy służb ochrony 
praw dziecka. Jeśli dynamika wykorzystania seksualnego nie jest im dobrze znana, 
łatwo dochodzi do nowych nadużyć wskutek „upacjentowienia” dziecka przez system. 
Wiele Ofiar dorasta z tymi etykietkami, wierząc, że są nienormalne, obłąkane lub z 
gruntu złe. Obecnie stajemy się coraz wrażliwsi na emocjonalne potrzeby dziecka 
oraz jego sygnały i ich przyczyny. Niestety obecnie żyjące dorosłe Ofiary nie miały 
raczej szczęścia spotkać się w przeszłości ze zrozumieniem i wsparciem.  
 Od kiedy poznano powiązania między a wykorzystaniem seksualnym 
dziecięcymi zachowaniami Ofiar, obwinianie i etykietowanie dziecka zdarza się coraz 
rzadziej. Zachowania opowiadające o nadużyciach nie są obłędem czy zepsuciem 
dziecka lecz jego sposobem radzenia sobie z silnym lękiem, rozpaczą i gniewem –
uczuciami, jakich nie może ono wyrazić w prosty, bezpośredni sposób. Poniższe 
ćwiczenia ułatwią Wam prawdziwsze spojrzenie na Wasze dzieciństwo, ze 
zrozumieniem i troską dla tych małych istot ludzkich, jakimi wtedy byliście.  

Ćwiczenia 
1. Przyjrzyj się liście dziecięcych przejawów wykorzystania seksualnego z tabeli 3 

i zaznacz, każde, jakie u Ciebie wystąpiło. 
2. Napisz, co według Ciebie otaczający Cię dorośli myśleli o Twoich dziecięcych 

zachowaniach? Uwzględnij rodziców, innych członków rodziny, nauczycieli, 



pracowników socjalnych, psychologów i każdego, kto się liczył. Co każda z 
tych osób Ci mówiła lub robiła? Czy zauważała twoją rozpacz lub czy uważała 
Cię za dziecko trudne, złe czy pomylone? 

3. Wyszczególnij swoje uczucia jako dziecka oraz to, w jaki sposób Twoje 
zachowania wynikały z doznanych nadużyć. Postaraj się zrozumieć i 
zaakceptować to dziecko w sobie zamiast obwiniać je, osądzać czy 
krytykować.  


