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Rozdziaø 2.
Uznanie wykorzystania seksualnego
…Moja rozpacz nie byøa mrokiem, lecz zranieniami, jakie si w nim kryøy.
LOUISE WISECHILD, The Obsidian Mirror

Kilka lat temu wø czyøam wieczorem TV na program „Barbara Walters Special”.
Autorka prowadziøa wywiad z Donem Johnsonem, jednym z ulubionych przeze mnie aktorów
telewizyjnych, odtwórc gøównej roli w serialu „Miami Vice”. Don Johnson, póø le c na
wygodnej kanapie w swym przepi knym domu i odpowiadaj c na pytania. mówiø o rado ciach
i przeciwno ciach swojego ycia. Opowiadaø Barbarze o swoim przeszøym uzale nieniu od
alkoholu i narkotyków, nast pnie o pracoholizmie. Potem zacz ø rozwija temat swoich
køopotów z kobietami – tego, jak bardzo go podniecaj i poci gaj . Wyra nie mogøam
zauwa y , jak z miejsca podniósø si poziom jego energii, jak przyspieszyø si oddech.
Zdawaøo si , e powiew erotycznej intoksykacji wypeøniø salon.
Don rozwodziø si nad tym, jak bardzo uwielbia kobiety i jak trudno mu jest wytrzyma
z jedn partnerk przez døu szy czas. Mówiø, e umie z szybko wej w przyja i intymno ,
lecz wtedy jego oczy niezmiennie zaczynaj szuka nast pnej.
Przyszøa mi nieodparta my l, e ten m czyzna musiaø by wykorzystany seksualnie w
dzieci stwie! Jego problemy brzmiaøy identycznie, jak problemy innych dorosøych ofiar,
którym od lat pomagam zawodowo. Ale zaraz si zmitygowaøam: mo e ostatnio za du o
pracuj ? Mo e tylko wyobra am sobie histori nadu y seksualnych, której w istocie nie ma?
Ale jednak… nie. Barbara wychyliøa si w jego stron i z u miechem zadaøa pytanie:
„Don, czy to prawda, e swój pierwszy seksualny stosunek miaøe , jak byøe bardzo møody, w
dwunastym roku ycia, z siedemnastoletni piastunk ?” Szcz ka mi opadøa. Don skrzywiø si
w u miechu. Przechyliø i odwróciø gøow . Jego niebieskie oczy zaszkliøy si . „Tak” –
powiedziaø. „I do dzi czuj strasznie silne podniecenie, jak o tym my l .” Barbara nie
przejawiaøa adnych oznak alarmu.

Nast pnego dnia wysøaøam list do Barbary Walters w nadziei, e uda mi si
u wiadomi jej prawd o seksualnym molestowaniu chøopców. Gdyby Don byø nie chøopcem,
a dwunastolatk , a jego piastunka – siedemnastolatkiem, nie wahaliby my si nazwa tego,
co si staøo, gwaøtem. Nie miaøo znaczenia, czy i w jakim stopniu ofiara „wspóøpracowaøa”
lub byøa pozornie „ch tna”. Kontakt seksualny w takiej relacji zawsze jest wykorzystaniem i
nadu yciem niedojrzaøo ci dziecka, niezale nie od jego pøci i pøci napastnika. To dawne
do wiadczenie Dona, a mo e i jeszcze inne podobne, do tej pory zapewne le y u ródeø jego
yciowych køopotów – niezdolno ci do bycia wiernym i utrzymania intymnego zwi zku.
Don wcale nie byø „szcz ciarzem, któremu „wcze nie spadø z nieba taki superk sek”, jak wielu telewidzów pewnie pomy laøo. Zostaø wykorzystany seksualnie i dop tej pory
nie zdawaø sobie z tego sprawy.
Dopuszczenie do siebie prawdy o doznanym wykorzystaniu to wa ny krok na drodze
zdrowienia. Pomaga nam on dostrzec zwi zek naszych obecnych problemów seksualnych i
ich pierwotnym ródøem. Nieliczne Ofiary nie maj specjalnych trudno ci z tym krokiem,
gdy widz swoj wiktymizacj i wi
swoje obecne trudno ci bezpo rednio z doznanymi
ongi nadu yciami. Na przykøad, kobiecie, która zostaøa zgwaøcona, øatwo jest dostrzec
oczywisty zwi zek z tym faktem tego, e obecnie tamto zdarzenie wci przerzuca j ze stanu
do wiadczania przyjemno ci i rado ci w seksie w stan przera enia i l ku.
Dla wi kszo ci Ofiar jednak dopuszczenie do siebie prawdy o wykorzystaniu
seksualnym i jego skutkach to bardzo trudny krok. Nawet je li pami tamy same zdarzenia, to
brak zrozumienia, czym jest wykorzystanie dziecka, nie pozwala nam zakwalifikowa tych
do wiadcze jako krzywd i nadu ycie. Umniejszamy je jako nie maj ce znaczenia lub wr cz
ich nie pami tamy, w wi kszo ci lub wcale. Dlatego trudno nam przyzna wobec siebie i
innych, e jeste my ofiarami.
Mnie osobi cie, uprzytomnienie sobie i przyznanie, e zostaøam zgwaøcona na randce,
zaj øo lata – cho dobrze pami taøam co si staøo i jak si z tym czuøam. Aby zacz zmienia
moje reakcje i ycie, musiaøam dopu ci wiadomo , e to byø gwaøt, a ja byøa jego ofiar .
Zanim uznaøam do do wiadczenie za traum , musiaøam odwa y si przypomnie sobie
wi cej szczegóøów i uczu oraz przesta obwinia si za nie.
Przyznaj c, e nasze dawne do wiadczenia seksualne byøy wykorzystaniem i zapisaøy
si jako trwaøy uraz, oszcz dzamy sobie dalszych lat ycia w zam cie, niezrozumiaøych
symptomach, cierpieniu i le prowadzonych, nieskutecznych terapiach. Jean, ofiara w
rednim wieku, tak opisuje swoj frustruj c histori :
W wielu dziewi tnastu lat wyszøam za m . Przez kilka lat tego zwi zku nienawidziøam
seksu i próbowaøam go maksymalnie unika . W ko cu m porzuciø mnie dla innej. Wtedy
zaliczyøam seri krótkich romansów i jednorazówek z przypadkowymi facetami. Szukaøam
czego gø bszego, ale i chciaøam w ogóle cokolwiek poczu . Odwiedzaøam ró nych
terapeutów. Jeden zaleciø mi znalezienie faceta równie maøo zainteresowanego seksem, co ja.
Inny – lektury na temat masturbacji i u ywania wibratorów. Cho staøam si zdolna
prze ywa orgazm i lepiej poznaøam seksualnie swoje ciaøo, w intymnej sytuacji z m czyzn
wci byøam jak kawaøek drewna. Próbowaøam rebirthingu, medytacji, itd., ale dopiero po
dziesi ciu latach poszukiwa trafiøam kogo , kto mnie spytaø, czy jestem ofiar kazirodztwa.
Od tej pory jestem na wøa ciwej drodze.

Dopiero od momentu, gdy Jean zidentyfikowaøa kazirodztwo w swoim yciu, mogøa
si dobra do rzeczywistych korzeni swych seksualnych problemów i jej proces zdrowienia
ruszyø z kopyta. W tym rozdziale przyjrzymy si poj ciom i narz dziom, które mog pomóc
Ci zobaczy prawd o swoim wykorzystaniu. Skupimy si na kilku specyficznych obszarach:
Zrozumieniu mechanizmów wykorzystania seksualnego
Pokonywaniu blokad przez uznaniem tych do wiadcze za takie
Pami taniu doznanych nadu y
Wyjawieniu ich innym.
ZROZUMIENIE MECHANIZMÓW WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO
Zrozumienie w peøni znaczenia wykorzystania seksualnego mo e dopomóc Ci
okre li , czy byøa nadu ywana, a je li tak, to w jaki sposób. Cho wykorzystanie seksualne
dziecka ma wiele form, (patrz rubryka), ka da z nich powoduje trwaøe uczucie zagro enia:
Nadu yciem jest ka da sytuacja, gdy ktokolwiek, poprzez aktywno seksualn lub jej
sugerowanie, dominuje drug osob i wykorzystuje swoj przewag nad ni dla wøasnych
gratyfikacji – gdy u ywa uczu i zachowa seksualnych do poni ania, upokarzania,
kontrolowania, ranienia czy krzywdzenia w jakikolwiek sposób osoby søabszej lub podlegøej.
W tej dziedzinie z reguøy wchodzi w gr zdrada i przymus.
Wykorzystanie seksualne mo e mie przebieg bezpo redni, bolesny i oczywisty, jak
dzieje si na przykøad w sytuacji gwaøtu przez kogo obcego. Kiedy indziej mo e mie
charakter niebezpo redni, mo e nawet subtelny, jak wtedy, gdy ofiara jest delikatnie
obmacywana i pieszczona seksualnie przez napastnika, który wyznaje jej miøo .
W wi kszo ci przypadków, w gr wchodzi seksualny dotyk. Ale nawet gdy go nie ma,
tak samo mo e doj do nadu ycia, którego skutki b d nie mniej dotkliwe i rozlegøe. Tak
dzieje si na przykøad w sytuacji robienia komu zdj pornograficznych czy molestowania
søownego, nawet np. przez telefon.
CZ STO SPOTYKANE FORMY NADU Y SEKSUALNYCH
Kliniczna definicja wykorzystania seksualnego wci si poszerza, w miar jak
poszerza si nasza wiadomo oraz lista zachowa i taktyk napastników. Jeden epizod
wykorzystania seksualnego mo e mie ci si w kilku kategoriach.
Wykorzystanie seksualne dziecka: wykorzystywanie seksualne dziecka przez dorosøych,
starsze dzieci lub maj cych przewag rówie ników, którzy poprzez aktywno seksualn
osi gaj nad nim dominacj i kontrol . Na przykøad nakøanianie dziewczynek przez starszych
kolegów, by si rozebraøy, a nast pnie obmacywanie ich. Wykorzystanie seksualne mo e by
popeøniane przez obcych, ale najcz ciej oprawcami s osoby dorosøe lub starsze, które
dobrze znaj ofiar i s wobec niej w relacji zaufanego opiekuna. Poza czøonkami rodziny
mog to by np. przedszkolanka, wychowawca, osoba duchowna, pediatra. etc.

Kazirodztwo: najcz stsza forma nadu y seksualnych na dzieciach. Dokonywane jest na
dziecku przez czøonków rodzin, wø czaj c matk , ojca, macoch , ojczyma, wujków, ciotki,
rodze stwo, kuzynostwo oraz babcie i dziadków,
Molestowanie: wykorzystanie seksualne polegaj ce na stymulowaniu seksualnym ciaøa
dziecka i jego sfer genitalnych, ø cznie z penetracj . Ofiar mo e sta si osoba w ka dym
wieku, od niemowl ctwa do dorosøo ci, jak te i sam napastnik mo e by dzieckiem,
nastolatkiem lub osob dorosø .
Gwaøt ze strony kogo obcego: jest to maj cy wyraz seksualny atak na ofiar z u yciem
przemocy, zøo ci, siøy i wøadzy. Mo e, ale nie musi, doj w nim do penetracji otworów ciaøa
ofiary (gwaøt oralny, waginalny, analny), a niekiedy napastnika – zwøaszcza gdy jest nim
kobieta – za pomoc cz ci ciaøa ofiary.
Gwaøt na randce lub przez znajomego: wykorzystanie seksualne, dokonywane, niekoniecznie
z u yciem przemocy, przez kogo znanego ofierze, najcz ciej rówie nika, któremu zaufaøa i
weszøa w relacj .
Napa seksualna: fizyczny atak na konkretne cz ci ciaøa ofiary, najcz ciej z u yciem siøy
lub przemocy. Okre lenie to mie ci szeroki wachlarz zachowa , od obmacywania w tøoku i
ocieractwa, po gwaøty na chøopcach i m czyznach.
Ekshibicjonizm lub obna anie si : ukazywanie nagiego ciaøa lub jego seksualnych cz ci i
czynno ci w zamiarze wywoøania w ofierze szoku, wstydu, zainteresowania lub podniecenia
seksualnego.
Podgl dactwo (wojeryzm): daj ca gratyfikacj seksualn otwarta lub skryta inwazja na
prywatno seksualn lub cielesn ofiary. Obecnie ta forma nadu y bywa przedøu ana
poprzez zamieszczanie w internecie seksualnych zdj ofiary.
Obsceniczne rozmowy (telefoniczne lub na forum towarzyskim): inwazja na czyj prywatno
za pomoc sugestywnych seksualnie przekazów i søów, obliczona na szok, zawstydzenie,
upokorzenie lub podniecenie ofiary.
Sadystyczne wykorzystanie seksualne: zachowania seksualne wobec ofiary, poprzez które
oprawca wzbudza w niej uczucia przera enia, horroru i/lub bólu, gdy zadawanie cierpienia
dostarcza mu podniecenia lub wzmacnia je. Mo e polega na wi zaniu dziecka, okaleczaniu
go i torturach (a po zabójstwo), mie form quasi-religijnych rytuaøów, satanizmu, gwaøtów
zbiorowych, niewolniczej prostytucji, wsadzania przedmiotów, u ywania zwierz t do seksu
tortur czy zmuszania do patrzenia na cierpienie innych ofiar.
Wyzysk seksualny: daj ce gratyfikacj finansow i/lub seksualn , u ywanie ofiar – poprzez
obrazy pornograficzne lub zmuszanie do ich aktywno ci erotycznej – w charakterze obiektów
seksualnych.

Napastowanie seksualne: wykorzystanie przewagi pøci, statusu czy ró nicy rang i siø w celu
uzyskania kontroli nad ofiar lub zmuszenia jej do czynno ci seksualnych. Cz sto ma form
flirtowania lub seksualnych artów, ale nieraz oznacza mobbing.
Ataki na pøe : wystawianie ofiary na poni aj ce jej pøe zachowania, które cz sto zawieraj
seksualne konotacje. Mo e to by ubieranie chøopca jak dziewczynki lub werbalne upadlanie
czy o mieszanie pøci ofiary.
Wyszydzanie homoseksualne: werbalne lub fizyczne ataki na ofiar poprzez domniemywanie
u niej homoseksualizmu lub poni anie jej orientacji seksualnej.
Przemoc seksualna: wszelkie akty przemocy – na przykøad w formie bicia dziecka –
wymierzone w seksualne partie ciaøa.
Uwaga: Prawne definicje nadu y seksualnych s znacznie w sze i nie mo na polega na nich je li chodzi
okre lanie, co jest seksualnym wykorzystaniem, a co nie. Niestety w wi kszo ci regionów nie ma aktów
prawnych chroni cych ofiary przed pewnymi rodzajami przest pstw seksualnych, jak cho by gwaøt
maø e ski, wyszydzanie, napastowanie seksualne czy subtelniejsze formy nadu y , jak np. ekshibicjonizm
kobiecy.

Rozszerzenie definicji seksualnego nadu ycia pomaga wielu ofiarom dokøadniej
okre li dawne do wiadczenia, jak te lepiej zobaczy ich skutki. Oto przykøad. „W
pocz tkach mojego maø e stwa, dziewi tna cie lat temu, opowiedziaøam m owi o
'seksualnym zwi zku' jaki 'ø czyø' mnie kiedy z ojczymem” – wspomina Jedna z Ofiar. „Nie
byøo wtedy, w 1969 roku, okre lenia wykorzystanie seksualne, a søowa gwaøt czy kazirodztwo
nie pasowaøy ze wzgl du na brak fizycznej przemocy i pokrewie stwa. Poniewa u yøam
mi kko wygøadzonych, nieadekwatnych søów, zmi kczenie to nie pozwoliøo m owi dojrze
pod nimi wykorzystania seksualnego ani jego skutków w moim yciu i naszym zwi zku”. Dla
lepszego zrozumienia znaczenie wykorzystania seksualnego w dzieci stwie, jak i dla celów
autodiagnostycznych, rozwa prosz cztery poni sze pytania. Odpowied 'tak' na
którekolwiek z nich oznacza, e do wiadczyøa seksualnego nadu ycia.
1. Czy brakowaøo Ci zdolno ci do udzielenia w peøni wiadomej zgody na aktywno
seksualn ?
_____Tak
______Nie
Je li byøa napastowana, zawstydzana, manipulowana lub w jakikolwiek sposób
zmuszana lub zach cana do aktywno ci seksualnej, nie mogøo by mowy o peønej i
wiadomej zgodzie. Je li byøa pod wpøywem alkoholu, narkotyków, leków czy innych
substancji zmieniaj cych wiadomo , nie mogøa udzieli peønej zgody. Tak samo je li
spaøa , byøa nieprzytomna lub mentalnie odr twiaøa lub je li twoja wiedza o seksie nie byøa
peøna. Z powodu swojego wieku, niedojrzaøo ci, maøych rozmiarów i dysproporcji siø i
wiedzy, dzieci nigdy nie s w stanie udzieli zgody na jak kolwiek form dorosøej aktywno ci
seksualnej.
2. Czy dana aktywno seksualna oznaczaøa zdrad zaufania w bliskiej relacji?
_____Tak
______Nie

Je li która z osób maj cych piecz nad Tob lub zajmuj ca wobec Ciebie pozycj
autorytetu u ywaøa tej sytuacji lub pozycji by zach ci Ci , nakøoni lub zmusi do
aktywno ci seksualnej, doznaøa wykorzystania seksualnego, a wi c seksualnej traumy. To
mogøo si dzia w relacji z rodzicem, dziadkiem/babk , dalszym krewnym, rodze stwem,
nauczycielem, ksi dzem, nia k , terapeut , czy pracodawc wykorzystuj cymi swój status do
uzyskania seksualnej gratyfikacji. (Nie ma znaczenia nawet to, je li byøa ciekawa lub sama
inicjowaøa te zachowania – do zdrady dochodzi tak samo, gdy opiekun na nie odpowiada.)
3. Czy seksualna aktywno nosiøa cechy manipulacji, przemocy lub kontroli nad tob ?
_____Tak
______Nie
Wykorzystanie seksualne oznacza ka da sytuacja i czynno seksualna, w zwi zku z
któr byøa ograniczana, szanta owana, straszona albo pod presj fizyczn lub emocjonaln .
Ka dy czøowiek powinien móc sam decydowa o tym, co si z nim dzieje fizycznie. Je li kto
zabraø Ci to prawo poprzez kreowanie sytuacji seksualnej, doszøo do seksualnego nadu ycia.
4.

Czy czuøa si potem wykorzystana, u yta?

Wreszcie, pod k tem zdrowienia seksualnego, najbardziej licz si Twoje uczucia.
Je li mówi Ci one, e co byøo nie w porz dku, to na pewno tak byøo. Uczucia si nie myl i
nie maj powodu, by køama . S utrwalone i nie mog by wymazane. Gdy podpowiadaj Ci,
e byøa wykorzystana seksualnie, to byøa . Musisz im ufa niezale nie od tego, co inni
mówi . To Twoje uczucia, a nie cudze opinie, mówi Ci, czy dane zdarzenie miaøo na Ciebie
negatywny wpøyw. Tylko to si liczy.
Lecz c ofiary wykorzystania opieram si , w perspektywie seksualnej, na nast puj cej
roboczej definicji: Wykorzystanie seksualne jest krzywd wyrz dzon seksualno ci danej
osoby poprzez seksualn dominacj , manipulacj i wyzysk. Krzywda ta okrada ofiar z cz ci
lub wszystkich jej seksualnych praw. Je li zostaj one pogwaøcone w wyniku nadu ycia,
seksualno ofiary ponosi trwaø szkod .
W trakcie wielu lat pracy terapeutycznej wyodr bniøam osiem praw, które nas chroni
i pozwalaj rozwija pozytywne postawy i zachowania seksualne:
PRAWA SEKSULANE
Prawo do rozwijania zdrowych postaw wokóø seksu
Prawo do seksualnej prywatno ci
Prawo do ochrony przed cielesn inwazj i szkod
Prawo do mówienia „nie” zachowaniom seksualnym
Prawo do kontrolowania dotyku i kontaktu seksualnego
Prawo do przerwania podniecenia odczuwanego jako niemiøe lub niewøa ciwe
Prawo do ksztaøtowania seksualno ci zgodnie z wøasn orientacj seksualn
Prawo do cieszenia si zdrow seksualn rozkosz i satysfakcj
Napastnicy seksualni, przekre laj c wiele z tych praw, wprowadzaj zam t w psychik
ofiar. Zazwyczaj traktuj je jako obiekty seksualne i u ywaj do zaspokajania swoich dz,

emocjonalnych i seksualnych. Ignoruj przy tym ich prawa i pozostawiaj w poczuciu
bezsilno ci. Racjonalizuj swoje czyny w taki sposób, by pomija potrzeby i uczucia swoich
ofiar oraz ukry ich krzywd . Wykorzystanie seksualne do skrajnie egoistyczny akt i cho
sami oprawcy zwykle wmawiaj sobie i swoich ofiarom, e jest inaczej, akt ten nigdy nie
wydarza si przypadkiem. Napastnicy albo w peøni wiadomie i intencjonalnie krzywdz
swoje ofiary, albo dopuszczaj si zachowa , o których wiedz , e nios krzywd . Tak czy
inaczej, obrabowuj oni ofiary ze ich seksualnych praw.
Dopuszczenie do siebie wiadomo ci wykorzystania seksualnego w dzieci stwie
wymaga od nas znacznie wi cej, ni znajomo ci poj i definicji dotycz cych form tych
nadu y i przyznania, teoretycznie, e mamy seksualne prawa. Musimy podwa y
specyficzne blokady nie pozwalaj ce nam na peønie rozeznanie wykorzystania seksualnego i
jego skutków. .
POKONANIE BLOKAD PRZED UZNANIEM WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO
Mo e by Ci trudno dopu ci do wiadomo ci wøasne wykorzystanie, je li masz
któr kolwiek z trzech poni szych blokad:




Poczucie niejasno ci, jak zakwalifikowa to do wiadczenie
Zam t co do specyficznej natury Twojego wykorzystania
Trzymanie si osobistych zaprzecze i obwiniania siebie

Przyjrzenie si tym trzem gøównym blokadom i podwa enie ich pomo e Ci otworzy
sobie pocz tek drogi do odzyskania siebie.
Blokada pierwsza: Poczucie niejasno ci, jak zakwalifikowa to do wiadczenie
Ofiary maj zazwyczaj trudno ci w odró nieniu wykorzystania seksualnego od innych
do wiadcze . Mo emy nie wiedzie , gdzie przebiega granica mi dzy nimi a nadu yciem, albo
jak oceni dane do wiadczenie.

Ten krótki fragment ksi ki autorstwa Wendy Maltz, znanej w USA specjalistki od
seksualnego leczenia osób wykorzystanych w dzieci stwie, pokazuje powszechny i bardzo
szkodliwy mit, podtrzymuj cy lepot spoøecze stwa na wykorzystywanie dzieci pøci m skiej, i
na to, e molestuj je równie kobiety. W przykøadzie opisanym przez Wendy Maltz,
nie wiadomo Dona Johnsona odno nie jego wiktymizacji seksualnej wynika zapewne ze
zrozumiaøej u ofiar potrzeby chronienia si przed bólem swoich wspomnie (co zapewnia on
sobie zapewne poprzez m.in. swoje uzale nienie od seksu). Jednak nie wiadomo autorki
programu ma, jak mo na domniemywa , podøo e kulturowe – chyba, e równolegle Barbara
sama te byøa w dzieci stwie ofiar molestowania, na co miaøa statystycznie 1/3 szans; wtedy
jej brak reakcji mógøby mie te podøo e osobistej obrony.

Niedawno (koniec lutego 2008) onet.pl podaø informacj , e w Anglii skazano na sze
lat wi zienia nauczycielk , dojrzaø kobiet , za to, e utrzymywaøa stosunki seksualne z
wieloma swoimi uczniami z gimnazjum. Od razu pomy laøem, e gdyby skazana nauczycielka
byøa m czyzn , a ofiary nieletnimi uczennicami, wyrok byøby wy szy. Potem zerkn øem na
komentarze, jakie czytaj cy mog zamieszcza pod ka d wiadomo ci . Mimo, e
spodziewaøem si zaprzecze , byøem w szoku. Ludzie pisali, e sami chcieliby i na sze lat
do celi z tak nauczycielk , e objawem choroby, dewiacj i nadu yciem s nie jej
zachowania, ale wyrok na ni , i e sami chcieliby nale e do grona takich „szcz ciarzy”.
Czytaj c, poczuøem jak z postów bije g sty klimat po dania tego rodzaju do wiadcze i
rozgoryczenia z powodu ich braku – ale tak e i zøo ci mog cej by reakcj emocjonaln
czytaj cych na niewygodn prawd . Przejrzaøem ponad siedemdziesi t pierwszych postów (z
ich wyj tkowo døugiej listy) i nie znalazøem nikogo, kto cho by w maøym stopniu wyra aø
zastrze enia do praktyk nauczycielki lub kto cho troch zawahaøby si : „a mo e tym
chøopcom staøa si jednak krzywda?”
Nie wiem, czy wpisywaøy si jakie kobiety, je li tak, to raczej niezbyt licznie.
Przypuszczam, e odstr czaø je od wypowiadania si fakt, e pøe e ska okazuje si nie taka
niewinna, i e pedofilia dotyczy tak e kobiet – i nie tyle obcych dziecku, ile jego matek, ciotek,
bab , przedszkolanek, itd. W moim przekonaniu, opartym na zwierzeniach wielu znanych mi
ofiar, pedofilia jest u kobiet zjawiskiem równie cz stym, jak u m czyzn. Nie ma na to jeszcze
naukowych dowodów, opieram si tylko na wøasnych obserwacjach i tym, e w wiecie
traumatologii coraz wi cej i cz ciej mówi si o seksualnym wykorzystywaniu dzieci przez
kobiety. Nawiasem mówi c, kiedy odkryto i zdefiniowano chorob alkoholow , przez wiele lat
s dzono, e dotyka ona jedynie m czyzn. My l , e u podøo a obydwu mitów le podobne
stereotypy spoøeczne dotycz ce kobiet. Obalenie ich nie przychodzi øatwo ani szybko. Ta
prawda wzbudza u wi kszo ci ludzi gwaøtowne zaprzeczania i opór. Przypomina mi si
dowcip, opowiadany w kr gach terapeutów zajmuj cych si leczeniem ofiar, a b d cy k liw
ripost dla ka dej zaprzeczaj cej osoby: „Nie martw si : temat molestowania seksualnego
ma co do zmolestowania u ka dego” (Don’t worry: sexual offending has to offend something
in everyone).
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Historia Anity
Patrz c wstecz na moje ycie i przypominaj c sobie zdarzenia jakie wiodøy do
wykorzystania mnie, nie znajduj adnych szcz liwych wspomnie . Jestem pewna, e
musiaøy by jakie dobre chwile, ale adnych nie mog odnale . Nigdy nie czuøam si
kochana ani bezpieczna. Ojciec byø zawsze pijany i stawaø si coraz bardziej brutalny i
oprawczy dla matki. Strasznie si go baøam. Matka zawsze byøa zm czona i przepracowana i
nie pami tam, by kiedykolwiek si u miechaøa. adne z nich nie dawaøo mi miøo ci i czuøych
uczu , a ja tak rozpaczliwie potrzebowaøam by kochana. Robiøam co byøo w mojej dzieci cej

mocy, by t miøo sobie zaskarbi , ale nigdy mi to si nie udawaøo. Byøam nie miaøym,
niezdarnym dzieckiem – staøym przedmiotem dokuczania i o mieszania, w domu i w szkole.
Z wiekiem stawaøam si coraz bardziej zawstydzona i niepewna. Nie miaøam kole anek i
byøam totalnie samotna.
W ko cu ojciec wyniósø si z domu do kochanki. Przez pewien czas przychodziø
jeszcze czasem zobaczy si ze mn , ale coraz rzadziej i rzadziej. Z chwil , gdy starsza
siostra wyprowadziøa si do niego, caøkiem przestaøam widywa ich oboje.
Miaøam ju dziesi lat i byøam teraz najstarsz dziewczynk z rodze stwa. Wracaøam z
szkoøy do pustego mieszkania, robiøam wszystkie prace domowe, gotowaøa obiad dla
starszego brata i møodszej siostry.
W tym czasie rozchorowaøam si powa nie. Stwierzsono cukrzyc i dwa miesi ce
le aøam w szpitalu nie maj c wcale ch ci wyzdrowie . Odwiedzaøa mnie jedynie czasem
matka, ale byøo jej trudno ze wzgl du na prac . Jej wizyty wp dzaøy mnie w poczucie winy. I
tak miaøa ju okropne ycie, a teraz, gdy si troszk zacz øo poprawia , popsuøam to swoj
chorob , staj c si dla niej jeszcze wi kszym ci arem ni dotychczas.
W czasie gdy le aøam w szpitalu, matka ponownie wyszøa za m , a gdy wróciøam do
domu, ojczym zacz ø strasznie nade mn skaka . Poczuøam si wyj tkowa; nigdy nie miaøam
takiej specjalnej uwagi i uwielbiaøam j . Przy okazji pokazywaøam swoj wy szo bratu i
siostrze: „Jestem jego ulubienic , on mnie naprawd kocha” – mówiøam. Rzucaøam si na
niego. Gdy tylko siadaø, wskakiwaøam mu na kolana i zarzucaøam r czki na szyj , a on
caøowaø mnie i tuliø. Czuøam si wybrana. Zacz øam do niego mówi tatusiu’, b d c pewna,
e mam wreszcie prawdziwego ojca, który mnie naprawd kocha.
Wkrótce zauwa yøam, e w obecno ci innych nie jestem przez niego przytulana tak
cz sto, jak w sytuacjach sam na sam, ale tøumaczyøam to sobie, e ojczym nie chce tym
widokiem wzbudza zazdro ci mojego rodze stwa. Zacz ø te zabiera mnie na døugie
przeja d ki autem. Parkowaø na odludziu i zaczynaø mnie caøowa , ale te pocaøunki byøy
jakie inne… wilgotne i mokre… Nie lubiøam ich, ale nie o mieliøam si mu tego powiedzie .
Zacz ø te dotyka mnie we wszystkie miejsca ciaøa. Czuøam si z tym bardzo niezr cznie i
nic z tego nie rozumiaøam. Nie chciaøam, by tak robiø, on jednak za ka dym razem robiø to
cz ciej i wyra niej, Zaczynaø przy tym jako dziwnie oddycha , sapa , a ja zaczynaøam si
go powa nie ba .
Mama teraz pracowaøa gøównie na noce, a ojczym zacz ø powtarza , ebym nie szøa
spa ze wszystkimi i siedziaøa z ni døu ej. Mówiø mi, e mnie kocha, ale ebym nikomu o tym
nie mówiøa, bo nikt tego nie zrozumie i b d mie wtedy køopoty. Trzymaøam wi c te
specjalne chwile w tajemnicy, bo on mnie tak bardzo kochaø. To byøo co tylko mi dzy nami.
„Rozumiesz przecie , Anita, e robi ci te rzeczy tylko dlatego, e ci kocham. Nie bój si ,
nie skrzywdz ci . Polubisz to, zobaczysz, obiecuj . Kocham ci .” Jednak mnie krzywdziø. To
byøo okropne. Robiø mi potworne rzeczy i strasznie si baøam. Robi c to, przez caøy czas
mówiø, jakie to wszystko cudowne. „Dobrze ci, Anita? Lubisz to, prawda? Mówiøem ci, e to
polubisz, prawda?” Baøam si tak strasznie, e nie miaøam si nawet poruszy . Moje ciaøo
byøo sztywne i øzy pøyn øy mi po policzkach. On jednak dalej byø w wiecie swoich fantazji,
wierz c, e mi sprawia rado .
Okazaø si do cna zdeprawowany i do dzi czuj si chora na my l o tym, co mi robiø.
Kiedy si podniecaø, zaczynaø si lini , ob liniaø mnie caø , sapi c i chrz kaj c jak winia.
Rozpaczliwie staraøam si krzykn . Otwieraøam usta, ale nie wydobywaø si z nich aden

d wi k. Czuøam si chora i odø czona. Wszyscy nauczyciele przypisywali to cukrzycy, o
któr nie martwiøam si wcale i celowo podsycaøa t chorob . Kilka razy udaøo mi si trafi
do szpitala na badania i ustabilizowanie i to byøy jedyne momenty ulgi od niego.
Maj c czterna cie lat byøam w szkole takim dziwadøem, e wszystkie dzieciaki drwiøy
ze mnie. Którego dnia kilka dziewczyn zacz øo mi dokucza , pij c do tego, e nigdy nie
byøam z chøopakiem i staraj c si mnie zagi ró nymi gøupimi pytaniami na temat seksu. Czy
próbowaøam tego i tamtego i czy kto mi to czy tamto robiø. Poczuøam si tak przybita tym
dociekaniem, e wybuchøam pøaczem, mówi c im, by si odczepiøy, bo w istocie mam wi cej
do wiadcze seksualnych ni one mog sobie wyobrazi , e jest mo liwe. Jedna z nich
upieraøa si nadal, chc c sprawdzi czy rzeczywi cie wiem o czym mówi , wi c jej
opowiedziaøam. Byøa w szoku i w rezultacie zaci gn øa mnie do szkolnego psychologa.
Szkolnemu psychologowi byøam w stanie powiedzie tylko tyle, e ojczym robi mi te
rzeczy. Byøo to wszystko, co kiedykolwiek komu powiedziaøam. Psycholog nast pnie
powiedziaø matce. Strasznie si baøam spotkania z ni . Czuøam si tak, jakbym kolejny raz
zøamaøa jej ycie. Jej pierwsze søowa brzmiaøy: „Dlaczego mi wcze niej tego nie
powiedziaøa . Dlaczego nie powiedziaøa komukolwiek?” Zdawaøo si , e to j gø boko
dotkn øo i moje poczucie winy si gn øo zenitu. Obiecaøa mi sprawi , e to si wi cej nie
powtórzy, po czym nigdy wi cej nie wracaøa do tego tematu. Seksualne ataki ojczyma ustaøy
na kilka tygodni, po czym którego razu przyszedø do mnie powiedzie , jak strasznie jest mu
przykro. Przepraszaj c mnie i pøacz c, obj ø mnie i przytuliø i wszystko zacz øo si od nowa.
Po jakim czasie powiedziaøam matce, e on zacz ø mi to robi znowu, a ona znów obiecaøa,
e go powstrzyma. W tym czasie ojczym miaø ju pewno , e ka da rzecz ujdzie mu na
sucho, wi c nawet nie czekaø a matka wyjdzie z domu. Atakowaø w ka dej sytuacji. Nigdy
nie wiedziaøam gdzie si pojawi, jak si na mnie zasadzi. Manewrowaø. Mogøam by pewna,
e wyszedø z domu, wi c ryzykowaøam przemkn si do øazienki, a wtedy pojawiaø si nie
wiadomo jak i sk d.
Moje ycie zmieniøo si w koszmar. Uznaøa, e jedynym sposobem poøo enia temu
kresu jest sko czy ze sob wi c wzi øam caøy zapas insuliny i zapadøam w pi czk .
Odratowano mnie i posøano do dzieci cego psychologa. Który uznaø, e wszystkie moje
problemy bior si st d, e jak byøam malutka przezywano mnie „nogi-iksy.” Po tej ‘terapii’
byøam tak zrozpaczona, e odwa yøam si pój do pubu. Odkryøam, e troch makija u, par
odpowiednich ciuchów, i jestem bez problemów obsøugiwana. Tego wieczoru znalazøam
sposób na znieczulenie. Nie rozwi zywaøo to problemu, ale przynajmniej mogøam go teraz
znie . Zacz øam wagarowa . Zamiast i do szkoøy, znikaøam w parku z butelk wódki.
Nauczyciele zdawali si nic nie zauwa a . Zacz øam wypuszcza si co wieczór. Po prostu
wchodziøam do pubu i zawsze znalazø si kto , kto mi stawiaø drinki. Stale byøam pijana i
spaøam ka dym, kto si nawin ø. Na niczym mi nie zale aøo. Paliøam ‘browna’ (heroin ) i
braøam ‘kwas’ (LSD), cokolwiek, byle nic nie musie czu .
Wtedy którego dnia do z którym si przespaøam zakochaø si we mnie i poprosiø
mnie o r k . Miaøam ju szesna cie lat i powiedziaøam ”tak”. Matka zgodziøa si i to byøo to:
po miesi cu byli my maø e stwem. Wkrótce potem odwieziono mnie na sygnale do szpitala z
ostrym uszkodzeniem w troby. Usøyszaøam, e musz uzna alkohol za trucizn i nie wypiøam
ani drinka przez nast pne trzy lata. Zamiast tego weszøam w obsesj na punkcie urodzenia
dziecka i po kilku poronieniach udaøo mi si . Dziecko – to byøa ta bezwarunkowa, upragniona
miøo , na któr caøe ycie czekaøam.

Nasze maø e stwo byøo jak ponury art. Nic mi dzy nami nie byøo, ka de z nas wiodøo
oddzielne ycie. Døugimi okresami nie byøo adnego seksu, wymówka za wymówk , a ju
absolutnie nie mogøam wytrzyma . Ale po kontakcie znów si zatrzaskiwaøam. Na szcz cie
za ju pierwszym razem po tym jak urodziøam córeczk zaszøam znów w ci
i maj c ródøo
wymówek, nie musiaøam si martwi a do drugiego porodu. Gdy przyszedø na wiat nasz
synek, zacz øam bardzo chorowa i teraz to byøo usprawiedliwieniem. W ko cu usiaøam
przej powa n operacj . Kiedy doszøam do siebie, m ju caøkiem straciø seksualn
cierpliwo . Którego wieczoru wróciø pijany i zgwaøciø mnie. Z tego pocz øo si nasze
trzecie dziecko, a gdy przyszøo na wiat, spakowaø manatki i odszedø od nas.
Wpadøam teraz w obsesj diet i po krótkim okresie anoreksji, okazaøam si
bulimiczk . Jedzenie i wymiotowanie zawøadn øo moim yciem, staj c si jedynym sposobem
radzenia sobie, jaki mam. Gø boko w rodku nienawidz samej siebie. Czuj si rozpaczliwie
samotna i nieszcz liwa. Nie mog jednak przyspieszy ycia, by mie je ju szybko za sob .
Po rozpadzie maø e stwa miaøam kilka katastrofalnych zwi zków – jakkolwiek bym si
staraøa, nic w nich nie dziaøaøo. Nienawidz seksu i m czyzn i strasznie trudno mi
zaprzyja ni si z kimkolwiek. Strasznie si napinam, aby moje ycie funkcjonowaøo.
Uwielbiam moje dzieci, lecz czuj , e nie daj im tego, na co zasøuguj . Staram si jednak i
mo e którego dnia mi si uda.
Wygl da na to, e wszystko, za co si bior , zawodzi, a im bardziej próbuj , tym
bardziej powi kszam mój yciowy baøagan. Po rozpadzie maø e stwa wprowadziøam si do
innego domu, by zacz wszystko od nowa. Ju za pierwszym razem jednak, gdy przyj øam
pewn praktyczn pomoc od m czyzny, sko czyøam jako jego wi zie we wøasnym domu.
Przez trzy dni trzymaø mnie zamkni t i wiele razy gwaøciø. Potem wpadaøam w zwi zek z
facetem, który byø tak manipuluj cy i zaborczy, e ywcem przypominaøo to sytuacj z
mojego dzieci stwa. Po tak wielu okropnych do wiadczeniach zastanawiam si , czy to ja
jestem przyczyn tego wszystkiego. Moja córeczka byøa molestowana seksualnie przez
m czyzn na obozie wakacyjnym. Zastanawiam si , czy wszyscy m czy ni to gwaøciciele i
zbocze cy. Mo e to oni s normalni i tylko ja jestem problemem…
Ostatnio pokøadam zaufanie i nadziej w Bogu, co mnie nap dza, podtrzymuje i
pozwala cho troch wierzy w siebie. Powoli i stopniowo odzyskuj pewno i ponownie z
nadziej zaczynam ycie od pocz tku.
Historia Grahama
Moja historia to pasmo fizycznych, psychicznych i seksualnych nadu y , jakim
podlegaøem przynajmniej od pi tego roku ycia. Mam pewne wspomnienia molestowania z
okresu, gdy byøem jeszcze mniejszy, ale s niewyra ne i nie umiem nada im dokøadnego
sensu. Przez pierwszy rok ycia zajmowaøa si mn ciotka – zapewne dla dobra dziecka – do
czasu gdy matka wzi øa mnie z powrotem. Zawsze wiedziaøem, e matka mnie nie lubiøa, ale
ci ko mi pogodzi si z prawd , e nie chciaøa mnie od urodzenia. Pewnie lepiej byøoby dla
mnie, gdyby zdecydowaøa si na aborcj , ni wydanie mnie na wiat i ycie, jakie mnie na
nim czekaøo.
Od kiedy pami tam, matka stale mnie zawstydzaøa i raniøa na oczach znajomych i
ka dego, kto akurat byø w pobli u. Zawsze nazywaøa mnie maøym b kartem. Jak byøem maøy i

zrobiøem sobie na twarzy rysunek døugopisem, zdrapaøa mi go ze skór tak, e krwawiøem.
Którego razu próbowaøa mnie zabi . Zacz øa mnie topi w wannie, trzymaj c mi gøow pod
wod . Z tego powodu, jak my l , e obudziøem si z mokr pieluch . Wci widz t jej
twarz nad sob spod wody. Okøadaøa mnie przy tym klapsami i wymachiwaøa pi ci tak,
jakby chciaøa rozbi mi nos. Caø gøow miaøem zanurzon i oczy szeroko otwarte z
przera enia, wi c dobrze widziaøem ten jej grymas zøo ci na jej twarzy. Próbowaøem
oddycha , ale nos i usta napeøniaøy mi si wod . Pami tam, jak walczyøem o Zycie i jak
potem kaszlaøem na podøodze øazienki. Potem zwlekøa mnie na dóø po schodach, przeøo yøa
sobie przez kolano i sprawiøa lanie, mówi c, e wi cej mam tego nie robi .
Zazwyczaj odsyøano mnie spa ju o siódmej i wøasny pøacz koøysaø mnie do snu.
Zasypiaj c, nigdy nie wiedziaøem, czy obudz si w swoim øó eczku, czy u niej. Køadøa si
zwykle koøo jedenastej i ju po póø godzinie søyszaøem jej rzewny gøos, który mnie woøaø. W
nadziei, e przestanie, udawaøem mocny sen, ale nie przestawaøa nigdy. Woøaøa coraz gøo niej
i gøo niej, a ja le aøam a do chwili, gdy w jej gøosie pojawiaøa si nuta zøo ci. Wiedziaøem, e
je li szubko nie odpowiem, wtargnie do mojego pokoju i dosøownie zawlecze mnie do
swojego øó ka. Je li zobaczyøa, e si zmoczyøem, dostawaøem lanie. Doszedøem do punktu,
w którym reagowaøem ju na jej pierwsze woøanie, wskakuj c jej do øó ka, co odraczaøo lanie
do rana. Kiedy znalazøem u niej w øó ku, przytulaøa mnie do swojego ciaøa. Nie lubiøem tego,
bo wiedziaøem co b dzie dalej. Dalej, powoli pocieraøa swoimi wstr tnymi øapami caøe moje
ciaøo, przyciskaj c do siebie coraz cia niej. Staraøem si odwraca gøow od jej oddechu
nasi kni tego nikotyn i piwem, gdy wcieraøa mi w krocze i odbyt pøyn dla dzieci. Robiøa to
døugo i coraz agresywniej, mi tosz c moje genitalia i ciskaj c je w zamkni tej døoni. Drug
r k w tym czasie podkøadaøa pode mnie i wsadzaøa mi palce w odbyt. To bardzo bolaøo, ale
staraøem si nie pøaka aby jej nie rozzøo ci , czyli unikn lania. Nast pnie przesuwaøa si na
kraw d øó ka, przyjmuj c pozycj porodow … Nie mog si zmusi do opowiedzenia, co
dziaøo si potem. Nie radz sobie nawet z samymi my lami o tym, nie mówi c ju o yciu z
tym. Napawa mnie kurewskim wstr tem to, e zmuszaøa mnie do kopulowania i oralnego
seksu. wiadomo tego jest dla mnie tak degraduj ca, e wci wolaøbym zapomnie , bo
przecie to nie byøa obca osoba, ale wøasna matka.
Jej kochanek przychodziø i regularnie zostawaø na noc. Je li nie chciaøem zrobi
czego , co oni chcieli, rozbieraøa mnie go naga i køadøa spa w zimnej spi arni, mówi c e
czeka tam na mnie Sinobrody lub Czarny Lud. Którego wieczoru, gdy wypu ciøa si na
miasto z kole ankami, pilnowaø mnie jej kochanek. Jak tylko zostali my sami, posadziø mnie
sobie na kolanach, podkøadaj c døo pod mój tyøek. Wkrótce poczuøem jego palce w odbycie.
Potem naøo yø sobie na czøonek jaki lubrykant i zgwaøciø mnie analnie. Krzyczaøem z bólu i
zsikaøem si w øó ko. Dostaøem lanie za jedno i drugie. Do tej pozy nie znaøem tak
rozdzieraj cego bólu. Na koniec daø mi troch pieni dzy i kazaø milcze .
Cz sto brali mnie do ich øó ka i musiaøem im robi ró ne rzeczy, o jakich aden
przyzwoity rodzic nie mógøby nawet pomy le . To byøo ohydne. Nie miaøem poj cia, e seks
z ni , z nim lub z obojgiem jest czym zøym, bo ni znaøem niczego innego. Nie rozumiaøem
tylko dlaczego to nieraz musi tak bardzo bole . To wszystko trwaøo a do jej mierci i jestem
pewien, e gdyby yøa, trwaøoby nadal. Chciaøem, by mi kto pomógø i ich powstrzymaø.
Staraøem si speønia ich zboczone yczenia, bo czasem byli dla mnie mili, je li wszystko
zrobiøem, jak nale y.

Matka pozwalaøa mu w pi tki zabiera mnie do jego domu. Odprowadzaø mnie
powrotem w niedziele. Zwykle czyniøa pewne rytualne przygotowania przed jego przyj ciem.
ci gaøa mi spodnie, przekøadaøa przez kolano, wsadzaøa dwa czopki przeczyszczaj ce w
odbyt i kazaøa siedzie , a si rozpuszcz . Potem przestaøa stosowa czopki. Køadøa mnie na
desce nad wann , wtykaøa mi w odbyt w od prysznica i odkr caøa wod . Pøukanie bolaøo jak
cholera. Byøa brutalna i cz sto krwawiøem. Widok krwi przera aø mnie, jej jednak to nie
obchodziøo. Zmuszaøa mnie do noszenia pieluchy, tak e do szkoøy, aby krew nie przesi kaøa
przez spodnie. Krwawienie nie powstrzymywaøo jej, ani jego, przed uprawianiem ze mn
seksu i penetracj analn .
Nienawidziøem chodzi do jego domu. Byøy tam zawsze inne dzieci i jednym z
najgorszych prze y byøo rozbieranie mnie przy nich zostawianie goøego z nimi w pokoju z
zabawkami. Przewijaøy si tez tøumy dorosøych. Jedni byli dla mnie mili, inni nie odzywali si
wcale. Musiaøem im robi ró ne rzeczy, najcz ciej byø to oralny seks. Niektórzy mnie bili,
niektórzy wtykali mi w odbyt ró ne ostre przedmioty. Tylko nieliczni chcieli mnie traktowa
tak, jakbym byø ich dzieckiem. Matka wiedziaøa, co si dzieje jego domu i udost pniaøa mnie,
w charakterze prostytutki, innym m czyznom, kobietom i dzieciom.
Kiedy miaøem dziewi lat, uciekøem. Po dwóch dniach matka zawiadomiøa policj .
Znaleziono mnie na dworcu, gdzie nocowaøem i odwieziono do domu. Chciaøem móc
opowiedzie policji, dlaczego uciekøem, ale baøem si tego, co mog mi zrobi . Poza tym
wierzyøem, e to wszystko moja wina i e nikt mi nie uwierzy. Kiedy policjanci wyszli, matka
i jej kochanek rozebrali mnie do naga i sprali pasem tak, a pokryøem si pr gami. Od tej pory
posøusznie robiøem wszystko, co tylko chcieli, nawet rzeczy najbrudniejsze z brudnych.
Matka miaøa wiele prób samobójczych, po których to ja musiaøem dzwoni po
ambulans. Jak miaøem pi tna cie lat, w ko cu jej si udaøo. Ostatni raz widziaøem jej
kochanka jak miaøem siedemna cie lat. Wracaøem z nocnego wypadu do Leeds. On i jego
trzej kumple osaczyli mnie w toalecie publicznej i zgwaøcili przy kibicuj cym dopingu dwóch
kobiet, które z nimi byøy. Rzucili mnie na ziemi i skopali, nie byøem w stanie nic zrobi ,
tylko bøaga ich bez skutku, by przestali. Zacz ø od tego samego zwrotu co zawsze: „czy
b dziesz dla mnie miøy? mamy tyle rzeczy do zrobienia”. Gdy rozpinaø rozporek, trzej
pozostali dosøownie zerwali ze mnie spodnie, bielizn i rozpostarli mnie. Dwie dziwki zacz øy
skandowa : „przejeb go, przejeb go!”. Nie zapomn tego do ko ca ycia. Wszyscy po kolei
zgwaøcili mnie analnie, po czym zmusili jeszcze go oralnego seksu. Potem zostawili mnie
krwawi cego na posadzce, gro c, e mnie znajd , je li pójd na policj . Zamkn øem si w
sypialni na trzy tygodnie, a w ko cu wøamano si do mnie i umieszczono w klinice
psychiatrycznej na rok.
Nie wiem jak to jest mie matk . Matk , które okazuje czuøo i obejmuje, by da
poczucie bezpiecze stwa i opieki. Nienawidziøem siebie i rozpaczliwie chciaøem si oczy ci ,
usun to ze rodka. Myøem si obsesyjnie, szorowaøem, drapaøem skór do krwi,
wyciskaøem, eby usun z siebie moich oprawców. Braøem rodki przeczyszczaj ce i
wymiotowaøem, ale nic nie pomagaøo. Byøem peøen wstydu, jak szambo, i nigdy nie miaøem
poczucia, by moje ciaøo lub dom byøy wystarczaj co czyste. Wiele razy próbowaøem si zabi ,
ale teraz ju tego nie zrobi ; mam dzieci, które mnie potrzebuj i zale y mi na nich. Nieraz
wci zalewaj mnie fale wspomnie , lub wybuchaj jak bomba. Mimo, e matka ju dawno
nie yje, wci nie mog przej do øazienki nie søysz c jej gøosu, który mnie woøa i nie czuj c
jej popchni . Obok tych halucynacji mam koszmary nocne i dzienne, ataki paniki,

retrospekcje, wtargni cia. Nadu ycia seksualnie zamkn øy mnie na okazywanie uczu onie i
dzieciom. Bolej nad udr k , jak onie i dzieciom sprawiaj moje blokady, jak te moje
krzyki i odcinanie si od wszystkich i wszystkiego w yciu. Bez ko ca sp dzam dni
zamkni ty w swoim pokoju, karz c si w ten sposób za ocean zøych wspomnie .
Kilka lat temu znalazøem si w gø bokiej depresji. Przechodz c kolejny kryzys
yciowy, nie zaznawaøem znik d wsparcia. ona, która szukaøa dla mnie pomocy, przekonaøa
si , e wszystkie jej formy s obliczone dla kobiet. Fakt ten wzmocniø we mnie przekonanie,
e m czyzn mo na gwaøci , chøopca u ywa jako prostytutk – adna sprawa… W ko cu
dostaøem skierowanie do psychologa klinicznego, Wzdragaøem si przed pój ciem i ona
musiaøa mnie popycha , ale po wizycie okazaøo si , e nie byøo tak le, jak si baøem.
Poczuøem wielk ulg . Od tej pory bior regularne, cotygodniowe sesje. Pomaga mi ju samo
do wiadczanie mówienia i otwierania si przed kim , kto rozumie i komu zaufaøem.
wiadomo ta uwalnia mnie od zøych my li na wøasny temat. Dzi czuj si du o lepiej z
samym sob . Coraz mniej si izoluj i cho to wcale nie koniec terapii, radz sobie z yciem o
wiele, wiele lepiej.
Historia Pam
Moja mamusia i tatu musieli wzi
lub, bo nieoczekiwanie zapowiedziaøam si na
wiat. Przez caøe dzieci stwo czuøam, e to dlatego tak le mnie traktuj … Nigdy nie
kupowali mi ubra , butów, mundurków do szkoøy, itd. Wdro yli mnie do nia czenia
møodszego brata i dwóch sióstr. W efekcie robiøam caøe pranie, sprz tanie i prasowanie.
Pewnej soboty, gdy miaøa dwana cie lat, mama wyszøa po zakupy, a ojciec jak zwykle
zostaø w domu by nas pilnowa . Poszøam na gór , by zapakowa prezent na urodziny dla
mamy. Nie udawaøo mi si , wi c na gór , do pokoju brata, przyszedø ojciec – eby mi pomóc,
jak s dziøam. Kiedy chciaøam wyj , chwyciø mnie w drzwiach, zaci gn ø na øó ko i wywlekø
mi koszul ze spódnicy. Zacz øam krzycze i kopa , nikt jednak nie przyszedø z pomoc .
Zacz ø mnie obmacywa i ssa moje p czkuj ce piersi, a potem ci gn ø mi majtki. W
dalszym ci gu krzyczaøam i wierzgaøam. Brat wszedø na gór pytaj c: „Co si tu dzieje?” lecz
nie dowiedziawszy si wróciø na dóø, bo ojciec z miejsca zagroziø mu laniem.
Teraz staraø si mnie uciszy . Powiedziaø, e mi to sprawi przyjemno . Gdy sko czyø,
wyszedø, zostawiaj c mnie pøacz c w poduszk . Po chwili wróciø, ju ubrany, i krzykn ø:
„Ubierz si zanim matka wróci!” Powlekøam si do øazienki. Po chwili wtargn ø, zerwaø mi
stanik i zostawiø sam …
Przez wiele lat stale komentowaø moj seksualno i gdy tylko zacz øam
miesi czkowa , próbowaø „ustawi ” mnie na piguøkach. To byøo wkrótce potem jak mnie
zgwaøciø. Odt d gwaøciø mnie przez ponad dwa lata.
Caøy czas miaøam koszmary, noc i dniem. Staøam si wycofana, zgry liwa i
wyzywaj co-prowokuj ca. Czuøam si tak, jakby cale moje ciaøo roiøo si od robactwa.
Czuøam si zbrukana i u yta. Taki sam rodzaj wykorzystywania spotykaø mnie ju wcze niej,
ze strony innego, starszego czøonka rodziny. Wtr ciøo mnie to w przekonanie, e jestem inna
ni reszta dziewczynek. Byøam z tym sama jedna. Przez gøow stale przelatywaøy mi l ki
przed ci .

Wspomniaøam o gwaøcie oficerowi z NSPCC (National Services for Prevention of
Cruaelty to Children), który wizytowaø nasz dom. Nie zainteresowaøa go ta informacja.
Poniewa matka cz sto komentowaøa zmiany w moim zachowaniu, powiedziaøam jej.
Nazwaøa mnie køamczuch , któr trzeba byøo utopi zaraz po urodzeniu. Nich nie kwapiø si
mi pomóc, wi c przedawkowaøam leki, ale za søabo wyl dowaøa z powrotem w domu.
Maj c siedemna cie lat zakochaøam si w przyszøym m u, dwana cie lat starszym
ode mnie. Wyprowadziøam si do niego i ko cu wzi li my lub, ale on nie umiaø
zaakceptowa ani tego, czego do wiadczaøam wcze niej, ani planów posiadania dzieci.
Okazaø si by dokøadnie taki sam, jak mój ojciec. Biø mnie regularnie i gwaøciø. Odeszøam i
zøo yøam pozew o rozwód.
Po rozwodzie rozwiaøo si do reszty moje zaufanie do m czyzn, koszmary jednak
trwaøy nadal. Po póøtora roku spotkaøam mojego drugiego m a. Odgadø, e co zøego musiaøo
si dzia mi dzy mn a ojcem, wi c opowiedziaøam mu moj histori . Byø pierwszym
czøowiekiem, któremu opowiedziaøam to wszystko i który mnie søuchaø, wspóøczuø i rozumiaø,
Pól roku pó niej zaszøam w ci
i urodziø si nam syn. Po roku wzi li my lub. Od tego
momentu zacz øam cierpie na depresj i agorafobi . My laøam, e to wyrosøo z trudów
radzenia sobie z dzieckiem, z ci gøej pracy i z odej cia od rodziców. Po wizycie u lekarza
ogólnego zdaøam sobie jednak spraw , e te stany s wynikiem dawnego wykorzystania w
dzieci stwie. Lekarz skierowaø mnie do psychiatry. Ten niewiele mi pomógø, bo byø facetem,
ale posøaø mnie do klinicznej psycholog, która prowadziøa grup dla kobiet molestowanych w
dzieci stwie.
Emocje na grupie pracowaøy na najwy szych obrotach. Uwolniøam caøy ten potworny
epizod. Przez sen cz sto rzucaøam si z pi ciami na m a, wyøam i krzyczaøam na ojca w
moich koszmarach. Staøam si silnie depresyjna. Po trzech miesi cach grupy
skonfrontowaøam si z matk i ojcem, zamykaj c ich w moim domu i mówi c im, jak bardzo
ich nienawidz i za co. Matka w ko cu mi uwierzyøa. Gdy tylko wyszli, poczuøam
niesamowit ulg , jakby gøaz spadø mi z klatki piersiowej. Teraz mógø zacz si proces
zdrowienia.
Obecnie umiem panowa nad emocjami. Nie mam ju koszmarów, a moje maø e stwo
ma si nawet lepiej po przej ciu przez t traum . My l , e nie udaøoby mi si to bez miøo ci,
zrozumienia i rozwagi m a, którego oddanie pomogøo mi, w pierwszym rz dzie, znale i
przyj terapi .
Odpu ciøam ojcu, ale nie zapomniaøam mu tego i nigdy nie zapomn . On to wie, wie
to mama i wszystko jest teraz jasne. Rozumiemy to i trzymamy si na bezpieczn odlegøo .
Moje ycie pierwszy raz co znaczy i mog uczciwie powiedzie , e jest ycie po
wykorzystaniu.
Historia Dorothy
Je li o mnie chodzi, moje ycie zacz øo si od tego, e pocz øam córk … Kiedy
wracam pami ci do dzieci stwa lub okresu dojrzewania, napeønia mnie wyø cznie smutek.
Wolaøabym umrze , ni jeszcze raz przechodzi przez te lata.
Mówiono mi, e byøam IDEALNYM DZIECKIEM – bardzo ywym dzieckiem, które
garn øo si do ludzi. Byøam bystr , lubi c szkoø trzpiotk , zawsze pogodn i gotow

dogadza innym. Du o mówiøam, szczebiocz c, chichocz c i wszyscy mnie lubili. W wieku
siedmiu-o miu lat nagle diametralnie si zmieniøam: staøam si ponura, markotna i wycofana.
Przestaøam si u miecha , zawsze byøam sama i z nikim nie rozmawiaøam. Przestaøam lubi
szkoø – jak tylko mogøam, opuszczaøam lekcje i wagarowaøam, a je li ju poszøam, byøam
niezno na. Uciekaøam cz sto z domy i wiele czasu sp dzaj c samotnie na bezludnych polach,
ø kach i izolowanych terenach.
Zacz øam miewa paroksyzmy, za mienia, dziury w pami ci. Nikt nie mógø poj ,
dlaczego moja osobowo tak nagle si zmieniøa – nikt oprócz mnie i mojego starszego brata.
To on wykorzystywaø mnie ci gle, i ci gle, i ci gle…
Nigdy nikomu nie mówiøam ci mi si dzieje i rosøam w coraz wi kszym l ku i
zagro eniu. Dzi pami tam bardzo dobrze, co robiø mi mój brat. Pami tam zimn posadzk w
øazience, r ce przyci ni te ciasno do podbródka, ten l k i te milcz ce øzy. Pami tam dobrze
ten ból wtykanych we mnie przedmiotów, przedmiotów tam zostawianych i to krwawienie
mi dzy sztywnymi nogami. Pami tam jego penisa w mojej waginie i ustach, pami tam ten
smak. Pami tam to pulsowanie w gøowie i uszach i budzenie si pod stert pøaszczy w
ciemnym przedpokoju, gdzie si przed nim chowaøam.
My l , e najgorsze byøy pocz tki dojrzewania. Chciaøam bardzo by jak inne
dziewcz ta, które zdawaøy si wszystkie chodzi z chøopakami. Staraøo si o mnie wielu
chøopców, zapraszaj c na spacer i nawet kilka razy poszøam, ale gdy tylko chøopak mnie
dotkn ø, wzi ø za r k , dr twiaøam z przera enia. Zaczynaøam biec, ucieka , nieraz
kilometrami bez zatrzymania, a padøam na ziemi w miertelnym braku tchu. Wkrótce
zacz to mnie nazywa panna-lód lub panna-humory. Bardzo byøo mi trudno radzi sobie z
yciem i cz sto próbowaøam si chowa przed nim uciekaj c i pi c pod krzakami.
Kiedy brat o eniø si i ju nie bywaø w domu, ja wci nienawidziøam w nim
przebywa i robiøam wszystko, aby nie musie w nim by . Odwiedzaj c ludzi, udawaøam
strasznie pi c w nadziei, e mo e zaproponuj mi zostanie u nich na noc. Nienawidziøam
swojego ciaøa do tego stopnia, e ci øam si szkøem i yletkami. Wcieraøam sobie do oczu
pieprz, aby nie musie kogokolwiek widzie . Wycofywaøam si coraz bardziej i bardzie, a w
ko cu w ogóle nie wychodziøam ze swojego pokoju. Zaj øam si pisaniem opowiada , ale ich
fabuøa niezmiennie l dowaøa po plugawej stronie. Pisaøam o maøych dziewczynkach
wykorzystywanych seksualnie i sama ilustrowaøam te opowiadania. Kiedy rodzice znale li te
zeszyty, zabronili mi wchodzi do mojego pokoju wcze niej, ni pora køadzenia si spa .
Nienawidziøam, kiedy nie mogøam i do siebie, co oznaczaøo brak jakiejkolwiek kryjówki,
bezpiecze stwa i spokoju. Uciekøam z domu i wyl dowaøam w York, gdzie przesiedziaøam
caøy dzie w katedrze. W ko cu znaleziono mnie le c na rodku ruchliwej jezdni i
odwieziono, noc , na izb chorych. Po dwóch dniach, gdy ustalono kim jestem, umieszczono
mnie w szpitalu Wakefield.
Wreszcie dostaøam prac , blisko domu, jako nia ka siedmiomiesi cznego niemowlaka.
Chøopiec szybko si do mnie przywi zaøo, bo bardzo rzadko widywaø rodziców. Kochaøam go
i byøam szcz liwa. Miaøam wøasny pokój zamykany na klucz i wøasne ciepøe, bezpieczne
øó ko. Uwielbiaøam t prac i ani razu nie chorowaøam, przez czterna cie miesi cy. Nagle
nast piø koniec. Rodzice dziecka przeprowadzali si nad morze. Chcieli wzi mnie ze sob ,
ale moi rodzice powiedzieli: „nie”. Na sam my l o powrocie do domu wpadøam w depresj .
T skniøam za chøopcem niewyobra alnie. Wróciwszy do rodziny, znów si wycofaøam i
zacz øam miewa paroksyzmy.

W wieku siedemnastu lat spotkaøam dwa razy starszego ode mnie m czyzn i
wyszøam za niego. Znale li my maøy, przytulny domek i licznie go urz dzili my.
Uwielbiaøam to miejsce, pucowaøam i sprz taøam caøymi dniami. Gotowaøam,
eksperymentuj c z coraz nowymi daniami, lecz wkrótce mój maøy, iskrz cy si domek prysø
jak ba ka mydlana i narastaj ce we mnie wrzenie wybuchøo. Po roku ju nie byøo ladu po
maø e stwie. Nigdy nie zostaøo skonsumowane i nigdy nie byøo w nim prawdziwej miøo ci.
Wróciøam do domu rodziców, którzy tymczasem wyprzedali wszystkie moje rzeczy.
Nie mogøam ju wi cej wytrzyma . Miaøam do
ycia i nienawidziøam ci gøej walki z
nim. Czuøam, e moje istnienie nie ma sensu i nigdzie mnie nie zaprowadzi. Straciøam
wi kszo wøosów i zapadøam w najci sz z depresji. Wzi øam pot n dawk leków i
straciøam wiadomo … Znalazøam si w szpitalu psychiatrycznym, gdzie aplikowano mi
elektrowstrz sy. Potem przeniesiono mnie na izb chorych Mansfield, gdzie wprowadzono
mnie w pewien rodzaj snu, pozwalaj cy cofn si w czasie, do dzieci stwa, do maøej
dziewczynki. Wyl dowaøam w wieku o miu lat i dostaøam silnych konwulsji, wi c ju nie
powtarzano tej metody leczenia.
Nikt nie wiedziaø, co mi jest, cho kolejni lekarze wychodzili z siebie aby to odkry .
Musiaøam zaøo y siln blokad , której nikt nie byø w stanie sforsowa , nawet najlepsi
lekarze. Mi dzy czternastym a dziewi tnastym rokiem ycia przyjmowaøam mnóstwo
elektrowstrz sów i tak cz sto zmieniano mi psychiatrów, e do adnego nie zdoøaøam
przywykn . Ci gle nikomu nie mówiøam prawdy i ci gle miaøam paroksyzmy, depresje i
próby samobójcze. L k przed m czyznami narastaø i proporcjonalnie do niego narastaøo
moje wycofanie, a w ko cu prawie wcale nie wychodziøam z domu i mówiøam tylko w
odpowiedzi na czyje søowa.

