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Psychodrama w psychoterapii ofiar wykorzystania  
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Motto: 

„W psychodramie upiekszamy zycie. …. Nawet czyjs smutek i ból moze byc  upiekszony 

przez psychodrame; nadaje im sie wartosc, wierzy im sie i szanuje’

                                                                         Zerka Moreno.
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     Okolo 20-25%  z posród moich pacjentów leczonych w ostatnich kilku latach ma w swojej 

historii zycia doswiadczenie wykorzystania o charakterze seksualnym, a mniej wiecej drugie 

tyle doswiadczenie bycia ofiara przemocy. Oczywiscie jest równiez wsród nich spora grupa 

osób, które doswiadczyly zarówno pierwszego, jak i drugiego typu traumy.

Zanim poznalem psychodrame – a zaczelo sie to okolo pietnascie lat temu- juz od kilkunastu 

lat zajmowalem sie psychoterapia i wielokrotnie mialem okazje sie przekonac, ze wglad w 

rozumieniu psychoanalitycznym jest wprawdzie waznym czynnikiem leczacym równiez dla 

tej grupy pacjentów, ale szczególnie w pracy z problematyka wykorzystania i przemocy 

wydaje sie byc daleko niewystarczajacy. Niejeden raz mialem przekonanie, ze „czegos w tych 

terapiach brakuje”. Dopiero gdy w ostatnich latach coraz czesciej siegalem w psychoterapii 

tych pacjentów do psychodramy mialem okazje doswiadczyc, ze efekt leczenia jest bardziej 

kompletny, ze obejmuje glebsze sfery przezywania pacjenta, jego osobowosci, relacji z lud

zmi i samym soba, oraz cielesnosci ( w znaczeniu bliskim tego co Moreno nazywal rola

psychosomatyczna). Sadze, ze bierze sie to glównie z zanurzenia sie poprzez  psychodrame  w 

przestrzeni okreslanej przez Moreno jako surplus-reality (poszerzona rzeczywistosc), gdyz jak 

mówi Zerka Moreno „najglebsze katharsis w psychodramie bierze sie z tych scen, tych 

rzeczywistosci, relacji, które nigdy sie nie zdarzyly, ale których potrzebujemy”.(Moreno 

Z.2000)
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                                                 Czesc I

                 Skutki wykorzystania seksualnego i pr zemocy.

   



                                                             - 3 –

                                W czesci tej spróbuje przedstawic najwazniejsze skutki doswiadczenia w 

okresie dziecinstwa lub adolescencji tak glebokiej traumy jaka najczesciej jest wykorzystanie 

seksualne i przemoc. Jest oczywiste, ze nie jest mozliwe przedstawienie tych skutków w taki 

sposób aby dotyczylo to wszystkich ofiar. W duzej mierze mamy tu do czynienia z taka ilosci

a wariantów ilu ludzi to dotyczy, bowiem historia kazdego czlowieka jest niepowtarzalna. S

adze jednak, ze pewne próby uogólnien sa w tej materii dopuszczalne, gdyz pomagaja one 

terapeucie w wytworzeniu sobie mapy pomagajacej w towarzyszeniu pacjentowi w procesie 

zdrowienia.

Szczególnie jednak w psychodramie powinnismy pamietac, ze teorie nie sluza do tego zeby

smy narzucali je naszym protagonistom.

Sadze, ze nie ma wiekszego sensu wdawanie sie w rozwazania na temat realnosci i 

powszechnosci wystepowania powyzszych sytuacji traumatycznych. Nie podlega to juz

obecnie powazniejszej dyskusji (choc jeszcze do niedawna realnosc istnienia sytuacji zwi

azanych z incestem byla dosc powszechnie negowana). Dosc powiedziec, ze np. wedlug wi

ekszosci badan czestosc wystepowania naduzyc seksualnych wobec dziewczynek wynosi od 

6-15% (wobec chlopców jest okolo dwunastokrotnie mniejsza). (Finkelhor K. 1987).

Znacznie trudniej bylo negowac wystepowanie przemocy wobec dzieci, gdyz jeszcze do 

niedawna mozna bylo sie spotkac z otwartym jej stosowaniem w instytucjach 

wychowawczych.

Zygmunt Freud w swoich rozwazaniach na temat  powstawania nerwicy przeszedl od pogl

adu, ze istotna role odgrywaja nie odreagowane, realne urazy psychiczne z okresu wczesnego 

dziecinstwa, do pomniejszania po 1905r. znaczenia traumy na rzecz konfliktu pomiedzy sfera

popedowa a superego. W pózniejszych pracach Freud sklonny byl traktowac wspomnienia 

zwiazane z uwiedzeniem jako fantazje.(Bomba J. 2001)

Sadze, ze czas przyznal racje raczej tej opcji, która byla zawarta we wczesniejszych pogladach 

twórcy psychoanalizy, jak równiez w pogladach chociazby Alice Miller broniacej twierdzen o 

realnosci wiekszosci urazów relacjonowanych przez pacjentów.(A. Miller 1991)



Teoria upatrujaca etiologii nerwicy w konfliktach wewnetrznych ma oczywiscie swoje mocne 

uzasadnienie, nie stoi ona jednak w zadnym wypadku w sprzecznosci z realnoscia urazów.

Doznane urazy moga w taki sposób wplywac na funkcjonowanie systemu obron, ze utrudniaj

a lub wrecz uniemozliwiaja znalezienie wystarczajaco dojrzalych rozwiazan wewnetrznych  
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konfliktów. Moim zdaniem w pewnej ilosci sytuacji nie mozna wykluczyc, ze wspomnienia 

pacjentów pojawiajace sie w trakcie psychoterapii dotyczace sytuacji urazowych (np. incestu) 

maja charakter fantazji. Twórca pojecia „morderstwo duszy”, o którym wiecej napisze nieco 

pózniej, Leonard Shengold opisuje trzy przypadki psychoanalizy narcystycznych pacjentów, 

w których okazalo sie z duzym prawdopodobienstwem, ze relacjonowane przez nich 

zdarzenia polegajace na rzekomym wykorzystaniu seksualnym przez rodzica w rzeczywistosci 

nie mialy miejsca, nie jest to jednak wedlug niego powód aby watpic w prawdziwosc wiekszo

sci  relacji innych pacjentów.(L. Shengold 1999) Ponadto sadze, ze terapeutycznie 

bezpieczniejsze jest przyjecie postawy zaufania wobec pacjenta, niz powatpiewania w 

prawdziwosc jego relacji. Innymi slowy lepiej jest „zgrzeszyc” zaufaniem, niz

niedowiarstwem.

       Judith Lewis Herman twierdzi, ze „...wydarzenia traumatyczne sa czyms niezwyklym nie 

dlatego, ze rzadko sie pojawiaja, ale raczej z tego powodu, ze druzgocza zwykle, ludzkie 

mechanizmy adaptacyjne”.(J.L. Herman 1998) Wydaje sie, ze stwierdzenie to jest bardzo 

prawdziwe w odniesieniu do sytuacji tych osób, które zetknely sie z takim nasileniem sytuacji 

traumatycznych, ze przekroczylo to ich mozliwosci poradzenia sobie. Byc moze bardziej 

precyzyjne byloby powiedzenie o mozliwosciach poradzenia sobie w „zdrowy” sposób. Bo 

przeciez ludzie (i dzieci) radza sobie nawet w najbardziej „nieludzkich” sytuacjach, jednak 

cena , która za to placa bywa wtedy ogromna.

Leonard Shengold dla okreslenia skutków sytuacji naduzycia dziecka poprzez wystawienie go 

na oddzialywanie krancowo traumatycznych sytuacji (np. incest czy powtarzajaca sie

przemoc) uzywa okreslenia zapozyczonego od Henryka Ibsena „morderstwo duszy”.

Ibsen uzywa tej metafory dla nazwania „...zamordowania milosci zycia w ludzkiej duszy”.(L. 

Shengold 1999)

Claude Balier okresla z kolei incest jako morderstwo dokonane na tozsamosci.(C.Balier 1996)

Sadze, ze te metaforyczne okreslenia przyblizaja istote krzywdy, której doznaja ofiary 



wykorzystania i przemocy.

Przyjrzyjmy sie teraz najczestszym zjawiskom i ich konsekwencjom majacym miejsce w 

wyniku takich ekstremalnych z punktu widzenia doswiadczen jednostki sytuacjach.

1/ Jesli dziecko doswiadczylo destrukcyjnej agresji, czy gwaltu to „poradzenie” sobie z dawka

przemocy, której  doswiadczylo moze przebiegac w dwóch kierunkach. Po pierwsze 

przemieszczenie tej agresji na inne ofiary, po drugie odwrócenie jej przeciwko sobie w 
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postaci zachowan autodestrukcyjnych (C. Balier 1996). U konkretnych osób najczesciej wyst

epuje przewaga jednego „rozwiazania” nad drugim, ale najczesciej wspólistnieja w róznych 

proporcjach oba te kierunki.

Przyklad: Pacjentka Maria. 35 lat. Jako dziecko regularnie katowana przez ojca alkoholika. 

Byla bi ta codziennie. Pamieta dwa warianty codziennych „ seansów”  przemocy. Gdy matka 

byla w domu byla bi ta krócej (do pól godziny i  slabiej), gdy matki  nie bylo w domu bicie 

trwalo do dwóch godzin i  bylo znacznie dotkliwsze. Byla bi ta po calym ciele, czesto czym 

popadnie, do bicia musiala sie obnazac. Kazdorazowo byla przez ojca zmuszana do podzi

ekowan za bicie – musiala calowac reke, która ja bi la. Ojciec byl wyjatkowo wprost 

„ zezwierzecony” , nie pamieta ani  jednej dobrej rzeczy, która by od niego dostala.

Codziennie modli la sie do Boga o to zeby ojciec umarl. Przysiegla przed Nim, ze jesli  wys

lucha jej prósb to w ramach kary za te mysli  i  modlitwy bedzie nieszczesliwa do konca zycia. 

Gdy pacjentka miala 16 lat ojciec zmarl. Do czasu rozpoczecia terapi i  pacjentka „ dotrzyma

la”  slowa danego Bogu. Niszczyla w swoim zyciu jakakolwiek radosc, karala sie za wszelkie 

przyjemnosci , chociaz skonczyla wyzsze studia i  miala sporo osiagniec jej samoocena byla 

druzgocaca. Po pewnym czasie bycia w terapi i  opowiedziala z ogromnym wstydem i  p

laczem o tym, ze nie potrafi  powstrzymac sie od przemocy w stosunku do swojej 

ki lkunastoletniej obecnie córki  (wychowywala ja samotnie). Kocha ja bardzo, ale od czasu 

do czasu bi je ja, nie mogac zupelnie zapanowac nad swoja agresja. Pózniej przepelniona 

jest poczuciem winy, blaga córke o przebaczenie – i tak do nastepnego, nie kontrolowanego 

wybuchu. Wie, ze zle robi , czuje sie wtedy takim katem jak ojciec, ale nie jest w stanie tego 

kontrolowac.



2/ Jednym z najczesciej obserwowanych mechanizmów obronnych w sytuacji wykorzystania

  i przemocy jest referowane przez bardzo wielu psychoterapeutów zjawisko identyfikacji z 

przesladowca. Zjawisko to stanowi jeden z najbardziej destrukcyjnych efektów naduzycia 

dziecka. Wiele osób, które przezyly doswiadczenia obozu koncentracyjnego, mówi o 

podobnym zjawisku dotyczacym wiezniów. Wladza nad zyciem i smiercia wiezniów byla ze 

strony oprawców tak ogromna, a doswiadczenie przytlaczajacej bezradnosci, utraty 

jakiegokolwiek wplywu na wlasne zycie tak nie do zniesienia, ze w poszukiwaniu „sily” cz

lowiek zwracal sie do swoich przesladowców. Zjawisko to czesto w jeszcze wiekszym 
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stopniu ma miejsce w „rodzinnych obozach koncentracyjnych”, gdzie zródlem zla jest postac

rodzicielska majaca chronic dziecko. 

Przyklad: Piotr, trzydziestoletni  mezczyzna. Po okolo pólrocznej psychoterapi i  

indywidualnej, opowiedzial o sytuacjach wykorzystania seksualnego w dziecinstwie. Gdy 

mial okolo siedmiu lat zostal brutalnie zgwalcony przez obcego mezczyzne. Slabo pamietal

cale zdarzenie, ale utkwi lo mu w pamieci  pózniejsze poszukiwanie wraz z policja i  

rodzicami  tego mezczyzny. O tym , ze gwalt byl brutalny swiadczy równiez to, ze musial

potem przez jakis czas przebywac w szpi talu. Przestepca nie zostal schwytany. W domu 

wszystko to bylo pózniej tematem tabu. Nikt tak naprawde nie zajal sie nim, nie wytlumaczyl

co sie stalo.  W ki lka lat pózniej do wielokrotnych sytuacji  wykorzystania seksualnego dosz

lo ze strony koscielnego w kosciele, w którym Piotr byl ministrantem. Czul sie niesamowicie 

bezradny i  upokorzony. Mial ogromne poczucie winy, nie oskarzal sprawcy tylko siebie, 

równiez za to, ze nie potrafi l  sie przeciwstawic. Do psychoterapi i zglosi l sie pierwotnie nie 

z ta problematyka, ale z pytaniem o swoja orientacje seksualna. Obawial sie, ze jest 

homoseksualista i  bardzo tego w sobie nie akceptowal. Po wielu miesiacach terapi i  okazalo 

sie, ze przyczyna podstawowa jego obaw sa powtarzajace sie sny i  fantazje, w których on 

dominuje seksualnie nad innym mezczyzna, upokarza go, wykorzystuje, ma nad nim pelnie w

ladzy. Mezczyzna ten nie realizowal tych sadystycznych, homoseksualnych fantazji  w 

rzeczywistosci , ale przezywal ogromny wstyd i  poczucie winy. Fantazje te bardzo mu równie

z przeszkadzaly w relacjach z jego dziewczyna, mial poczucie, ze nie jest ich w stanie 



zachowac w tajemnicy i  ze predzej, czy pózniej ona odkryje jego skrywane, wstydliwe 

sekrety. Element identyfikacji  z przesladowca jest w tych fantazjach bardzo wyrazny. Widac

jak pomagaly one pacjentowi  w zachowaniu wewnetrznej równowagi  i  w wydobyciu sie ze 

stanu bezradnosci  i  „ slabosci” . W tym przypadku ze wzgledu na si lne superego pacjent nie 

stal sie realnie przesladowca, ale w wielu przypadkach sadystyczne popedy nie pozostaja

jedynie w sferze wyobrazni ale przejawiaja sie w zachowaniach. W ten sposób dawna ofiara 

staje sie katem i  bledne kolo przemocy i  wykorzystania toczy sie dalej z pokolenia na 

pokolenie. Ciekawe, ze po przepracowaniu w terapi i  problematyki  wykorzystania pacjent 

stal sie w znacznie wiekszym stopniu heteroseksualny. Okazalo sie, ze fantazje 

homoseksualne, sluza poradzeniu sobie z konsekwencjami  sytuacji  homoseksualnego 

wykorzystania. Gdy pacjent poradzi l sobie z tymi  konsekwencjami w wyniku psychoterapi i , 

„ paliwo”  zasi lajace te fantazje wypali lo sie.

Przyklad: Elzbieta – 38-letnia pacjentka. Wykorzystywana seksualnie przez ojca od 15-go 

roku zycia. Ojciec wspólzyl równiez seksualnie z jej dwiema starszymi  siostrami . Do czasu 

gdy ojciec nie podjal z nia wspólzycia czesto w domu glodowala, nie dostawala nawet 

suchego chleba w wystarczajacej i losci . Gdy ojciec zaczal z nia wspólzyc, stal sie wobec niej 

„ mi lszy” , zaczal jej dawac cukierki . Wykorzystywanie seksualne w odniesieniu do pacjentki  

mialo równiez miejsce ze strony o 10 lat starszego meza siostry. Elzbieta nie potrafi la 
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3/ Zdumiewajace swoja powszechnoscia zjawisko powtarzania wzorców zwiazanych z 

wykorzystaniem i przemoca. Do czasu kiedy czlowiek nie poradzi sobie z konsekwencjami 

traum dzieje sie tak, jakby jakas magnetyczna sila przyciagala ofiary do nastepnych prze

sladowców. Jakzez czesto ten dramat z dawnych lat musi sie ciagle, w nowych dekoracjach i 

okolicznosciach, jak równiez pod róznymi maskami i przebraniami, powtarzac.

„Tajemniczy przymus powtarzania traumatycznych doswiadczen... moze byc po czesci 

rozumiany jako dziecieca potrzeba potwierdzania poprzez dzialanie, iz nastepnym razem, 

kontakt przyniesie milosc zamiast nienawisci”. ( L. Shengold 1999) Ten regresywny 

mechanizm powoduje u wielu doroslych juz ludzi powtarzajace sie doswiadczenie, ze 

teskniac za „rajem” milosci nieustannie doswiadczaja „piekla” przemocy i wykorzystania.

Jest on równiez podstawa wielu sadomasochistycznych zwiazków.



przestac wspólzyc z ojcem az do 35-go roku zycia. Byla juz wtedy zamezna, ojciec w sensie 

doslownym nie mial juz nad nia zadnej wladzy, ale nie potrafi la –choc wiele razy sobie to 

obiecywala- mu odmówic, bo ciagle w glebi  siebie liczyla na to, ze ojciec sie zmieni , ze b

edzie lepszy, ze bedzie ja kochac. Ciagle i  ciagle ulegala tej samej i luzji , powtarzajac w kó

lko sekwencje nadziei  i  rozczarowania. W malzenstwie w duzej mierze odtworzyla pierwotna

relacje z ojcem. Maz stosowal wobec niej przemoc – równiez seksualna, weszla w stosunku

do niego w role „ niewolnicy” . Zreszta, gdy tylko maz zorientowal sie, ze terapia „ grozi”

zaburzeniem tej „ chorej”  równowagi wymusi l na pacjentce przerwanie psychoterapi i .

Przyklad: Dorota, 23lata. Gdy miala 16 lat zostala niezwykle brutalnie zgwalcona przez me

zczyzn tworzacych motocyklowy gang. Zdarzenie mialo miejsce, gdy przebywala u ciotki  za 

granica. Ciotka, gdy pacjentka przywlokla sie do domu, nie uwierzyla jej opowiadaniu. Byla 

to osoba w sposób dewocyjny wierzaca. Po prostu zaprzeczyla tej histori i . Zachowala sie

tak jakby ona sie w ogóle nie wydarzyla. Ojciec, którego pacjentka poczatkowo bardzo 

W wielu przypadkach przymus powtarzania sytuacji wykorzystania i przemocy nie jest tak 

przejrzysty i doslowny jak w powyzszym przykladzie, ale wystepuje nieomal zawsze, chociaz

czesto w bardziej zawoalowanej i przetworzonej formie. Na przyklad czesto bywa tak, ze nie 

powtarzaja sie u ofiar wykorzystania seksualnego w dziecinstwie sytuacje analogiczne w zyciu 

doroslym, ale osoby takie daja sie eksploatowac w innych sferach.
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4/ Bardzo waznym zjawiskiem w przypadku gdy zródlem traumy sa rodzice lub inne postacie 

rodzicielskie jest czeste rozpaczliwe podtrzymywanie przez dziecko „zludzenia o dobrych 

rodzicach”. Aby w ogóle bylo to mozliwe dziecko uzywa róznego rodzaju mechanizmów 

obronnych, z których najczestsze to rozszczepienie i dysocjacja. Prowadzi to do nieprawid

lowego rozwoju osobowosci. Wedlug Judith Lewis Herman podstawowa zasada organizacji 

osobowosci staje sie fragmentaryzacja. „Fragmentaryzacja w sferze swiadomosci uniemo

zliwia normalna integracje wiedzy, pamieci, stanów emocjonalnych i doswiadczen cielesnych. 

Fragmentaryzacja dotyczaca wewnetrznych reprezentacji siebie nie pozwala na integracje to

zsamosci. Natomiast fragmentaryzacja wewnetrznych reprezentacji innych osób hamuje 

rozwój normalnego poczucia niezaleznosci w zwiazkach z innymi.”(J.L.Herman 1998)



idealizowala byl alkoholikiem, w pózniejszym okresie terapi i  pacjentka opowiedziala o pe

lnych przemocy awanturach, których byl autorem. Porzuci l rodzine gdy Dorota miala 8 lat.

W czasie jednej z sesji terapeutycznych pacjentka bardzo szczególowo opowiedziala o tym 

co sie z nia dzialo w czasie gwaltu. Otóz w pewnym momencie gdy kolejny brutalny epizod 

tej histori i  mial miejsce Dorota „ oddzieli la”  sie od swojego ciala i  z wysokosci  ki lku 

metrów obserwowala co oni  wyprawiaja z jej cialem. Oddzieli la sie od bólu, przerazenia, 

bezradnosci  i  nie czula juz nic. To jej nie dotyczylo, bo po prostu cialo i  ona to byly juz

jakby dwa odrebne „ byty” . To wrecz podrecznikowy przyklad dysocjacji  jako mechanizmu 

obronnego w tak ekstremalnej sytuacji  urazowej. Zdarzenie mialo miejsce siedem lat temu, 

ale ona w glebszym sensie tego slowa nadal nie wróci la do swojego ciala i  uczuc. Cialo prze

zywala jako cos obcego, nie byla zdolna do odczuwania przyjemnosci  zwiazanych z cialem, 

w tym oczywiscie seksualnych, czesto nie wiedziala co czuje, dawala na przyklad sygnaly 

smutku, czy leku, ale zupelnie nie byla tych uczuc swiadoma. Jej „ ton glosu sie zlosci l” , a 

ona byla nadzwyczaj spokojna i td. Od czasu do czasu miala tylko napady niekontrolowanej 

zlosci , a nieco czesciej leku. Odbierala sie wtedy jako zupelnie inna, obca sobie osobe. Zupe

lnie nie czula 

                                                              

„ ciaglosci”  pomiedzy soba spokojna i  bez uczuc, a soba rozzloszczona, czy pelna

panicznego leku.

Mieszkala ze starszym bratem i  jego zona. Czula sie od nich calkowicie uzalezniona. Byla 

przez nich – szczególnie przez brata-  czesto zle traktowana, lacznie z epizodami  przemocy 

ze strony brata, który naduzywal alkoholu, ale to sobie w wiekszym stopniu przypisywala 

wine za te sytuacje, a brata idealizowala i  ciagle czekala na oznaki  mi losci  z jego strony, 

„ wyolbrzymiajac”  kazdy przejaw zyczliwego traktowania. W ich  domu  pelni la czesto role

zblizona do sluzacej.
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5/ Przezywanie w róznych wariantach nadmiernego poczucia winy. To zjawisko jest obecne –

pod róznymi przebraniami- u nieomal wszystkich ofiar wykorzystania seksualnego i 

przemocy, a przynajmniej na pewno u tych, które zglaszaja sie do psychoterapii. Czasami 

przybiera formy karykaturalne, czy wrecz absurdalne, czasami bardziej zamaskowane i 

subtelne, czesto skutkuje samo karaniem czy poszukiwaniem kary, w celu uwolnienia sie od 

niego. Dzieje sie nieodmiennie tak, jakby ofiara przyjmowala na siebie wine sprawcy, jakby 



wstyd, który powinien byc przynalezny sprawcy przyklejal sie do ofiary.

Powyzszych piec kategorii zjawisk i ich konsekwencji charakterystycznych dla ofiar 

wykorzystania i przemocy jest daleko niewystarczajace, jednak charakter tej pracy nie 

pozwala mi na bardziej szczególowe potraktowanie tego zagadnienia. 

Jedynie skrótowo zasygnalizuje inne dosc typowe skutki sytuacji okreslanych przez 

Shengolda jako „morderstwo duszy”.
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Efektem moga byc powtarzajace sie stany depresyjne (jest to logiczne biorac, chociazby pod 

uwage zjawisko wyuczonej bezradnosci i jego skutki opisane przez Seligmana).(M.Seligman 

1992. Przykladowo w badaniu Bifulco i wsp. depresja wystapila u 100% kobiet zgwalconych 

w dziecinstwie, u 78%  po wielokrotnym naduzywaniu seksualnym, jednak bez odbycia 

stosunku, u 30% po jednorazowym naduzyciu seksualnym, jednak bez odbycia stosunku 

seksualnego (za: Zieba 2000). 

Inne skutki wykorzystania i przemocy to zaburzenia w postrzeganiu i odczuwaniu swojego cia

la. 

Jako efekt mozliwe sa równiez zaburzenia laknienia, tendencje do uzalezniania sie, oraz wiele 

objawów charakterystycznych dla osobowosci borderline. Czeste równiez sa deficyty 

Przyklad: Beata, lat 29. Gdy miala 17 lat zgwalcona prze dwójke mezczyzn. Byla wtedy z 

kolezanka. Napastnicy zagrozi li  im, ze jesli  bez oporu nie ulegna (chodzi lo im o seks oralny)

to zabi ja je nozem. Jej kolezanka powiedziala, ze nie jest tego w stanie zrobic. Beata „ wzie

la to na siebie” , zeby uchronic siebie i  kolezanke. Dwanascie lat pózniej ta rozumna i  wra

zliwa kobieta, która skadinad w swojej pracy zawodowej zajmuje  sie pomaganiem ofiarom 

przemocy i  wykorzystania, nadal czula sie winna, ze ulegla. Przezywala siebie jako kogos ze 

„ zlymi  sklonnosciami ” , poniewaz „ byla w stanie to zrobic” , w przeciwienstwie do swojej 

„ lepszej”  kolezanki , która nawet w sytuacji  zagrozenia ich zycia nie ulegla. W stosunku do 

innej kobiety w podobnej sytuacji, byla w stanie dostrzec absurdalnosc podobnego 

odnoszenia sie do siebie samej. W stosunku do samej siebie, na glebszym, nie tylko 

intelektualnym poziomie, bylo to nieosiagalne.

.

Opisywany juz wczesniej Piotr pomimo tego, ze byl szczuplym mezczyzna, postrzegal

swoje cialo jako takie jakim bylo w czasie gdy byl wykorzystywany, czyli  pulchne  i  otyle.



poznawcze takie jak trudnosci w rozumieniu, uwadze, pamieci i koncentracji. 

Na koniec tego opisu pragne dodac, ze w postrzeganiu osób, które doznaly tak przerazajacych 

czesto urazów, wazne jest nie tylko (a moze nawet nie przede wszystkim) zwracanie uwagi na 

to, co zostalo zaburzone, ale równiez na to wszystko w osobowosci i w historii zycia, co 

pozwolilo przetrwac, na to, na czym mozna sie oprzec i na potencjaly rozwojowe. Jesli 

pomimo tak ogromnych traum i deficytów, ktos potrafi przezyc i rozwinac w sobie rózne 

godne szacunku wartosci, to powinno to byc zarówno dla terapeuty, jak i dla pacjenta gl

ebokim zródlem terapeutycznego optymizmu.
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                   Wielu terapeutów uwaza, ze psychoterapia osób, na których dokonano 

„morderstwa duszy”, jest wyjatkowo trudna, ze ze wzgledu na glebokosc „ran”, które zostaly 

zadane, przed terapeuta i pacjentem stoi znacznie trudniejsze zadanie, niz w przypadku terapii 

osób, które nie doswiadczyly tak glebokich traum. Primo Levi wyraza nawet poglad, ze „kto 

raz byl bezradny i torturowany, ten nigdy naprawde nie przezwyciezy tego”.(za:L.Shengold 

1999)

Chcialbym wyrazic swoje glebokie przekonanie, oparte na doswiadczeniu towarzyszenia w 

terapii wielu takich osób, ze chociaz czasami rzeczywiscie bywaja to bardzo trudne terapie, 

jednak w wielu przypadkach nie sa one wcale trudniejsze od innych, a czasami wrecz bywa 



odwrotnie. Obserwuje niejednokrotnie prawidlowosc polegajaca na tym, ze im ciezszych 

traum doznal w przeszlosci pacjent, a pomimo tego przezyl i w koncu dotarl do 

psychoterapeuty tym bardziej jest umotywowany do zmiany i tym wiecej ma mocnych stron, 

na które mozna liczyc w procesie psychoterapii. Pozytywny efekt takich terapii bywa czasem 

zdumiewajacy zarówno dla pacjenta i terapeuty, jak i czasem dla osób postronnych.

                           Zanim przejde do zagadnienia wykorzystania psychodramy w psychoterapii 

pacjentów z powyzsza problematyka, chcialbym troche miejsca poswiecic na rozwazenie 

kwestii tego, co powinno sie zdarzyc w terapii ofiar wykorzystania seksualnego i przemocy, 

tak, aby zastosowanie psychodramy przedstawic na szerszym tle calosci psychoterapii takich 

pacjentów.

Przede wszystkim jak pisze Leonard Shengold terapia ”…ofiar morderstwa duszy...wymaga 

najdalej posunietego empatycznego taktu i cierpliwosci w prowadzeniu pacjenta do tego aby 

stal sie on zdolny do tolerowania potrzeby milosci (opieki, ).(Milosc i opieka byly 

unikane, jako ze czynily one wczesniej ofiare tak podatna na zranienie). Milosc musi byc

odczuta, aby dopuscic do swiadomosci i jednoczesnie oslabic przerazajace dziedzictwo 

morderczej nienawisci, które stalo sie zbyt ciezkie do udzwigniecia bez destrukcyjnych i 

autodestrukcyjnych dzialan, którym towarzysza paralizujace zahamowania i obrony. 

Odtworzenie zdolnosci do opiekowania sie soba i innymi jest terapeutycznym wyzwaniem.”

(L. Shengold 1999)

Zgodnie z tym terapeutycznym credo, z którym sie calkowicie identyfikuje w psychoterapii 

takich osób wszelka glebsza praca psychodramatyczna, szczególnie nad problematyka agresji 

musi byc poprzedzona ustabilizowaniem wlasciwej relacji terapeutycznej, nacechowanej 
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zaufaniem, pozytywnym przeniesieniem. W terapii grupowej, przed podjeciem glebszej pracy 

konieczny jest odpowiedni klimat w grupie, tak azeby w kluczowych momentach pacjent 

znalazl i odczul wsparcie oraz troske innych czlonków grupy, oraz zeby grupa potrafila                                            

udzwignac ciezar ujawnianej problematyki. W zwiazku z tym terapeuta powinien byc

przygotowany na poradzenie sobie z przeciwprzeniesieniem, gdyz pacjenci tacy szczególnie 

czesto moga wywolywac rózne negatywne emocje zarówno jego, jak i czlonków grupy. 

Terapeuta powinien sam  ustrzec sie przeciwprzeniesieniowej odpowiedzi, jak równiez  czesto 

byc czujnym na rózne, czesto subtelne oznaki odrzucenia pacjenta przez czlonków grupy 

terapeutycznej.

cari tas



                         Podstawowym krokiem w terapii ofiar wykorzystania i przemocy, jest 

opowiedzenie przez nie swojej prawdziwej historii. Bardzo wazny jest tutaj dobry timing. Nie 

nalezy do tego pacjenta nadmiernie poganiac. Z drugiej strony nieznajomosc tej historii przez 

czlonków grupy nie pozwala im zrozumiec wielu zachowan pacjenta, co wydaje sie kluczowe 

z punktu widzenia oparcia i akceptacji, które powinna dac mu grupa. Nadmierne odwlekanie 

ujawnienia bolesnej prawdy, moze wynikac nie tylko z oporów pacjenta, ale równiez z 

oporów terapeuty oraz grupy i moze dzialac antyterapeutycznie. Bardzo czesto ujawnienie 

prawdy o naduzyciu dzieje sie po raz pierwszy. Nieslychanie wazne jest, aby terapeuta byl w 

tym kluczowym momencie szczególnie czujny na wszelkie oznaki (nawet zawoalowane) 

obwiniania ofiary ze strony grupy. Jeszcze pare lat temu bylo to zjawisko powszechne. 

Ostatnio wraz z postepem w docieraniu do swiadomosci spolecznej informacji o zjawiskach 

zwiazanych np. z wykorzystaniem seksualnym dzieci, zjawisko obwiniania ofiary przez grupe

jest znacznie mniej nasilone, ale zawsze nalezy sie z nim liczyc i za wszelka cene przeciwdzia

lac.

Wazne jest równiez przeciwdzialanie wszelkim próbom ze strony grupy zaprzeczania, ze takie 

wydarzenia mogly miec naprawde miejsce. 

Mary de Young i Barbara A. Corbin opisaly metode terapii pacjentek adolescentnych, które 

spotkalo wykorzystanie seksualne polegajaca na opowiadaniu w grupie szczególowej, 

prawdziwej historii tych zdarzen. Poniewaz opisywana terapia ma miejsce w nieodleglym od 

zdarzenia czasie, wystarcza stosunkowo niewiele sesji, aby ofiara po uzyskaniu odpowiedniej 

dawki zrozumienia i wsparcia doszla do równowagi. Bardzo czesto w sytuacjach naduzyc

seksualnych w dziecinstwie, czy adolescencji wiecej szkody czyni nie tylko samo 

wykorzystanie, ale to, ze prawda pozostaje w ukryciu i zadna bliska osoba lub osoby nie 

-14-

pomagaja dziecku poradzic sobie ze swoimi trudnymi uczuciami, a szczególnie z poczuciem 

winy i wstydem. Dlatego tak wazne jest, zeby prawda ujrzala swiatlo dzienne, zeby ofiara                                                 

znalazla wsparcie i akceptacje, a wina i wstyd, oraz jesli to jest mozliwe równiez kara, powróci

ly do wlasciwego adresata, czyli sprawcy.(M. de Young i A. Corbin 1997)

Psychoterapia osób doroslych, w historii zycia, których wykorzystanie czy przemoc mialy 

miejsce czesto wiele lat temu, musi miec sila rzeczy pod wieloma wzgledami inny charakter ni

z terapia adolescentów. Musi trwac dluzej, zawierac w sobie znaczny ladunek wgladu w 



powtarzajace sie schematy i mechanizmy w doroslym zyciu, ze wzgledu na bardziej 

utrwalone zmiany w osobowosci powinna byc glebsza, niz przytoczona wyzej metoda de 

Young i Corbin. Jest jednak sporo elementów wspólnych. Najbardziej bliska wydaje mi sie

koncepcja, ze istotne terapeutycznie jest ponowne opowiedzenie bolesnej historii, tym razem 

prawdziwie i bez zaklaman w otoczeniu spolecznym (grupy terapeutycznej), które daje 

wystarczajaco duzo oparcia, zyczliwosci, akceptacji i w ten sposób dziala leczniczo.

W przypadku osób adolescentnych, czy dzieci bardzo istotny jest równiez element realnosci, 

polegajacy na tym, ze sprawca zyje czesto pod jednym dachem z ofiara, ze wymaga ukarania, 

ewentualnie terapii oraz sytuacja wymaga róznych dzialan interwencyjnych, aby natychmiast 

przerwac dziejace sie zlo. Cloe Madanes w swojej pracy o psychoterapii sprawców i ofiar 

opisuje rózne warianty terapii calego systemu rodzinnego. W terapiach tych równiez bardzo 

wazne jest realne zadoscuczynienie ze strony sprawców wobec ofiar.(C. Madanes 1999) Kara 

wobec sprawcy oraz zadoscuczynienie ofierze przywraca pewien zdrowy porzadek rzeczy.

Niestety w sytuacji, gdy naduzycie mialo miejsce wiele lat temu kroki zmierzajace do 

wymierzenia kary sprawcy oraz zadoscuczynienia wobec ofiary nie sa najczesciej mozliwe w 

realnosci. Czasami -–nie tak rzadko- nawet, gdy sa one jeszcze mozliwe sama ofiara nie chce, 

np. na drodze sadowej, dochodzic sprawiedliwosci i nawet, jesli wydaje sie nam, ze moglaby i 

powinna to zrobic, to przeciez my jednak powinnismy uszanowac jej decyzje.

Tym wazniejsze jest jednak, zeby w przestrzeni terapeutycznej mialo miejsce „zalatwienie tej 

sprawy tak jak nalezy”. Trzeba to zrobic tak, jak czesto w rzeczywistosci nie mialo to miejsca, 

po to by przywrócic równowage i wlasciwy porzadek rzeczywistosci.

Wlasnie do tego psychodrama, posiadajaca swoja „magie” wynikajaca z poszerzonej 

rzeczywistosci sceny jest narzedziem najbardziej wlasciwym. 
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                 Podstawowa cecha psychodramy decydujaca o jej ogromnej przydatnosci w 

leczeniu ofiar jest to, ze mozemy w niej wykorzystac poszerzona rzeczywistosc (surplus 

reality) sceny, aby w pewien sposób „odwrócic bieg historii”, przynajmniej w tym wymiarze, 



który dotyczy wnetrza protagonisty. Nawet, jesli nie jestesmy w stanie doprowadzic np. do 

ukarania sprawcy w rzeczywistosci, to przeciez mozemy to zainscenizowac na scenie, a pamie

c tego, ze tak sie stalo pozostanie we wnetrzu protagonisty zmieniajac historie w jego wewn

etrznym swiecie.

Moreno rozróznia trzy rodzaje rzeczywistosci: 

1/ rzeczywistosc aktualna – jest to ta wzglednie obiektywna rzeczywistosc, z która mamy do 

czynienia w naszym codziennym zyciu, w pracy, rodzinie, relacjach spolecznych.

2/ rzeczywistosc zredukowana (lub infra-rzeczywistosc) – odnosi sie to z jednej strony do 

wszelkich sytuacji spolecznych, w których role zostaly za bardzo sztywno zdefiniowane, np. 

sytuacje nadmiernej zaleznosci lub za bardzo sformalizowane poprzez zbyt sztywny system 

norm i przepisów (np. etykieta dworska), a z drugiej strony do sytuacji obciazonych 

nadmiernym lekiem czy agresja, które najczesciej redukuja swiat, w którym zyjemy

3/ rzeczywistosc poszerzona (surplus reality)- jest to jak pisze Eva Roine ten wymiar 

rzeczywistosci „niewidoczny i abstrakcyjny, który w jednym momencie moze zmienic kurs 

jednostki. Pojawia sie w momentach nieoczekiwanych i  w próbach odnalezienia sensu w tym, 

co nie zostalo powiedziane. Rzeczywistosc poszerzona jest osobistym przezyciem sytuacji 

przez jednostke, ...przezyciem prawdziwym. W ten sposób objawia sie „prawda”....” (E.Roine 

1994) Psychodrama próbuje wyrwac jednostke ze zredukowanej rzeczywistosci i pozwolic jej 

znalezc odpowiednie srodki wyrazu dla zywionych przez nia prawdziwych uczuc.

    Prawde mówiac nie znalazlem nigdzie jednej spójnej definicji pojecia „poszerzonej 

rzeczywistosci”. Termin ten pojawia sie w wielu róznych znaczeniach.

Wedlug mojego rozumienia, ten wymiar rzeczywistosci pojawia sie na scenie 

psychodramatycznej (jak równiez teatralnej) w zwiazku ze sposobem traktowania czasu i 

przestrzeni, jak równiez z fundamentalna dla psychodramy technika zamiany ról.
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Rzeczywistosc sceny psychodramatycznej jest rzeczywistoscia wewnetrzna protagonisty. Nie 

ma tu barier –takich jak w rzeczywistosci aktualnej- zwiazanych np. z linearnym przebiegiem 

zjawisk w czasie (na scenie psychodramatycznej bieg czasu moze byc odwrócony, zdarzenia                                               

odlegle moga byc blisko siebie itp.), wyobraznia moze mieszac sie z realnoscia, Bóg moze byc

kims z kim mozemy pogawedzic, a od burzy mozemy czerpac zyciodajna energie, drzewo mo



ze mówic, a protagonista latac, mozemy stanac nad wlasnym grobem, albo porozmawiac z 

kims zmarlym. Rzeczywistosc poszerzona nie jest jednoczesnie tylko fantazja, podlega ona 

pewnym strukturom charakterystycznym dla psychodramy, ale przede wszystkim jako wewn

etrzna przestrzen protagonisty, uzewnetrzniona na scenie jest obszarem, w którym dokonuje 

sie uzdrowienie, a jednoczesnie „pomostem” do realnego zycia. Protagonista powraca do 

realnosci, ale z doswiadczeniem i przezyciem z poszerzonej rzeczywistosci sceny 

psychodramatycznej. Po naprawde dobrej psychodramie powraca w duzym stopniu 

uwolniony i uleczony.

Z kolei zamiana ról w psychodramie jest tym elementem, który nie tylko pozwala na 

poszerzenie perspektywy o widzenie i odczuwanie swiata z róznych miejsc, ale równiez

pozwala na rozwijanie w sobie róznych potencjalnych mozliwosci oraz ról. (np. w zamianie 

roli z dobra, opiekuncza matka protagonista rozwija te role w sobie).

              Chcialbym teraz przejsc do opisu konkretnych psychodram czy ich fragmentów, 

które odegraly duza role w terapii opisywanych pacjentów. Wszystkie te psychodramy 

rzeczywiscie mialy miejsce, wszystkie byly prowadzone przeze mnie, natomiast imiona oraz 

niektóre szczególy zostaly zmienione, aby uniemozliwic identyfikacje konkretnych osób. 

Psychodramy mialy miejsce w grupach terapeutycznych prowadzonych przeze mnie najcze

sciej wraz z jakims drugim psychoterapeuta (niektórzy z nich mieli równiez wyszkolenie jako 

psychodramatysci) w Osrodku Leczenia Nerwic i Zaburzen Jedzenia „Dabrówka” w 

Gliwicach lub w grupach terapii szkoleniowej, które prowadzilem.
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Sprawiedliwosc dla kata – czyli  psychodrama Marii .

Maria to opisywana juz wczesniej przeze mnie pacjentka katowana przez ojca.

Psychodrama miala miejsce w piatym tygodniu intensywnej, odbywajacej sie codziennie 

psychoterapi i  grupowej. Pacjentka juz wczesniej opowiedziala swoja historie w grupie. 

Dostala duzo wsparcia i  zrozumienia, ale po okresie krótkiej poprawy w jej samopoczuciu 

oraz relacjach z grupa, ponownie nasi li ly sie autodestrukcyjne zachowania, a wszechobecny 

mechanizm projekcji  agresji  na innych czlonków grupy, powróci l w duzym nasi leniu. Coraz 

czesciej wracal tez w jej wypowiedziach temat ogromnej zlosci  na ojca.

Poniewaz czesto pracowalem psychodrama w tej grupie, byla zaznajomiona z ta forma



pracy, obserwowala tez wczesniej psychodramy na temat agresji . Pod koniec poprzedniego 

dnia terapi i  zglosi la swoja potrzebe pracy nad tym, co zrobi l jej ojciec. Grupa bardzo 

mocno poparla jej pomysl, gdyz dobrze widzieli  jak”  zlosc”  zatruwa nieomal wszystkie 

aspekty jej zycia. Grupa miala takze nadzieje, ze pomoze to tez wielu innym osobom,  gdyz

samooskarzenia pacjentki , jak równiez to, ze czesto widziala innych jako wrogich, bylo 

trudne równiez dla wielu czlonków grupy.

Poniewaz nie chcialem rola ojca obarczac zadnego z pacjentów, a drugim terapeuta w 

grupie byla kobieta, do roli  ojca poprosi lem lekarza, który byl u nas na stazu 

specjalizacyjnym. Byl to duzy, si lny mezczyzna  i  mialem nadzieje, ze da sobie rade z ta rola.

Pacjentka przyniosla ze soba zdjecie ojca z czasu, gdy ja codziennie katowal. Poprosi la 

lekarza grajacego ojca, aby trzymal to zdjecie przed soba. Zawarlem uroczyscie umowe z 

pacjentka, ze w trakcie pracy psychodramatycznej nikogo nie uszkodzi  i  poprosi lem, zeby 

gdzies w „ tyle glowy”  pamietala, ze prawdziwego ojca nie ma na scenie, ze jest to tylko 

osoba, która dla niej odgrywa te role.

Zaproponowalem jej, zeby wziela ze soba te dziewczynke, która ojciec katowal, poszla z nia

razem jako dorosla Maria w przeszlosc, gdy sie to dzialo i  zalatwi la te sprawe z ojcem. 

Wybrala swoje „ drugie ja”  i  znalazla sie w przeszlosci , w której byl ojciec i  w której byla 

maltretowana. W pierwszej chwi li , gdy stanela wobec ojca ogromnie sie przestraszyla, wida

c bylo jak skuli la sie ze strachu i  odwróci la sie od niego. Zapytalem jej, czego potrzebuje, 

zeby sie go dluzej nie bac. Powiedziala, ze tylko tego, zeby miala pewnosc, ze on jej nie b

edzie mógl oddac. Stwierdzi lem, ze z tym nie powinno byc klopotów, poniewaz przydzielimy 

mu tak si lnych strazników, ze nie bedzie mógl ruszyc reka ani  noga. Ki lkukrotnie 

wypróbowalismy, ze rzeczywiscie nie jest w stanie sie poruszyc. Maria zaczela plakac, pó

zniej przez lzy powiedziala do ojca „ Ty bydlaku, mialabym ochote oddac Ci  za kazde Twoje 

uderzenie” .

Powiedzialem „ dobrze, ale najpierw zobaczymy, jak on bi l te bezbronna dziewczynke, a 

ponadto widze tu pewien problem – jesli  mialaby Pani  oddac mu za kazde jego uderzenie 

jedno wlasne, to nie skonczylibysmy tej psychodramy chyba przez tydzien, a Pani  by tego nie 

wytrzymala” . Ustali lismy, ze jej uderzenia beda mialy stukrotnie wieksza moc, niz realne i  

ze beda stukrotnie mocniej bolec. Stwierdzi la, ze zadowoli  sie w takim razie tym, ze uderzy 

go 
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sto razy i  „ ani  razu mniej” , ustali lismy, ze jak bedzie jeszcze chciala mu pare razy dolozyc, 

to „ nie ma sprawy” . Zamieni la sie rola z ojcem i  w sposób symboliczny pokazala jak bi l

Marysie. Jej twarz, gdy byla w roli  ojca wyrazala zwierzeca wprost agresje. Powiedzialem 

do niego: „ No dobrze, wystarczy, ciesze sie, ze wreszcie dostaniesz juz niedlugo za swoje” .

Maria wróci la do swojej roli . Przed ojcem postawi lismy duzy materac, a Maria wziela 

rakiete do tenisa. Przez okolo minute walczyla ze soba, nie mogla zadac pierwszego ciosu, 

gdy rzuci la sie w strone ojca jej furia byla jak niszczacy wszystko huragan. Byl to trudny 

moment, gdyz wygladalo to tak jakby zapomniala o umowie i  próbowala naprawde dosiegna

c za materacem czlowieka. Musialem ja na chwi le powstrzymac i  jeszcze lepiej zabezpieczyc

ego pomocnicze.

Teraz uderzala juz w materac lezacy na ziemi , a ojciec stal za nim. Liczyla razy i  glosno 

mówi la, za co oddaje ojcu. Grupa, zachecona przeze mnie glosno liczyla razem z nia. Si la i  

furia, z jaka to robi la byla ogromna. Dokladnie po stu uderzeniach odetchnela z ulga. Zlosc

„  wypali la sie” , a ona byla zmeczona, ale spokojna.

Stwierdzi la, ze jedyna rzecz, która chce jeszcze zrobic w zwiazku z ojcem, to splunac na jego 

grób. Nic prostszego. Poszlismy oczywiscie na cmentarz, a ona ki lkukrotnie splunela na 

grób ojca. Zemsta sie dokonala. Ja jednak pamietalem o jej dzieciecej przysiedze, która zlo

zyla Bogu. Przeciez juz raz, kiedys sprawiedliwosc sie dokonala. Bóg wysluchal jej modli tw, 

tylko, ze ona za to zaplaci la swoim nieszczesliwym zyciem. Tak przynajmniej ta historia 

wygladala w jej swiecie.

Zapytalem sie czy przysiega, która kiedys zlozyla nadal bedzie obowiazywac w jej zyciu.

Powiedziala, ze bardzo by chciala zostac z niej uwolniona, ale nie za bardzo wie, na jakiej 

zasadzie mialoby sie to dokonac. Przeciez przysiegla przed Bogiem i  chyba tylko on sam 

móglby ja z niej zwolnic. Zaproponowalem jej, ze moze spotkac sie z Bogiem, jesli tego chce.

Przystala na to. Rozmowa miala miejsce w blizej nieokreslonej przestrzeni , wokól bylo duzo 

ladnych kolorów, a w tle rozbrzmiewala jakas dosc dostojna muzyka. Zacheci lem Marie, 

zeby sformulowala pytanie czy sprawe, która ma do Boga. Zadala mu nastepujace pytanie.

„ Czy zasluzylam na kare za to, ze chcialam, zeby ojciec umarl i  za to, ze modli lam sie do 

Ciebie o to?”

Potem nastapi la zamiana roli  z Bogiem. Przeprowadzi lem z nim najpierw wywiad. Spytalem 

sie go czy jest bardzo surowy? Czy rzeczywiscie ma zamiar mscic sie na Mari i  do konca jej 



zycia? Czy moze ma w sobie rózne dobre i  cieple uczucia do niej, moze ja kocha? Poniewaz

jego odpowiedzi  wyraznie sugerowaly, ze chyba  postanowi l byc pelnym mi losci  Bogiem,

rodem raczej z Nowego, niz Starego Testamentu, wygladalo na to, ze „ jestesmy juz prawie u 

celu” . Wystarczylo teraz, ze Bóg udzieli l odpowiedzi  zarówno malej dziewczynce, jak i  doros

lej kobiecie. To, co mówi l bylo mniej wiecej nastepujace. 

„ Po pierwsze chce Ci  powiedziec, ze to nie Ty sprawi las, ze Twój ojciec umarl. Umarl, bo 

nie dbal o zycie, ani swoje, ani  innych. Za duzo pi l, zniszczyl sobie watrobe. Twoje 

modli twy, nie mialy nic do tego. Dlatego ta Twoja przysiega jest po prostu niewazna. Tak 

jakby jej nie bylo.

Mozesz juz sobie dluzej nie zawracac nia glowy. Malo tego, nie chce Cie straszyc, ale 

grzeszyc bedziesz wtedy, kiedy dalej jej bedziesz próbowala dotrzymac, kiedy dalej bedziesz 

niszczyla to zycie, które Ja Ci  dalem. Naprawde zaslugujesz na to, zeby Cie kochac a nie bic

czy upokarzac. Czemu sie tak umartwiasz i  katujesz? Nie masz tego dosyc? Czemu nie 

pójdziesz gdzies sie pobawic? Kiedy ostatnio tanczylas?”   

I  tutaj nastapi l zupelnie spontanicznie, bez jakiejs zachety z mojej strony moment, który 

jeszcze bardziej utwierdzi l mnie w tym, ze naprawde jestesmy w tej psychodramie na dobrej 

drodze, czyli  na drodze do „ dobrych uczuc”  u protagonistki .

Bóg powiedzial do Mari i . „ Wiesz co, tyle sie wycierpialas, naprawde mialbym ochote Cie

przytulic.”  No i  oczywiscie tak sie stalo, a po zamianie roli , gdy Maria byla juz ponownie w 

„ swojej skórze” , miala okazje to wszystko, co sama najpierw w roli  Boga powiedziala us

lyszec i byc sama przytulona przez Boga. Ten ostatni  fragment byl bardzo wzruszajacy, 

protagonistka oraz prawie cala grupa, lacznie z mezczyznami  plakala i  wszyscy mieli  na ko

ncu mozliwosc zobaczyc wreszcie jak wyglada twarz Mari i  w szczesliwym wydaniu.
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                             Po tej psychodramie zmiany w zachowaniu Marii w grupie, jak równiez w jej 

samopoczuciu byly uderzajace. Tak jakby dokonala sie rzeczywiscie jakas zasadnicza 

przemiana. Sadze, ze w powyzszej psychodramie zaistnialy te podstawowe czynniki, które mo

zna uznac za wazne w terapii ofiar przemocy. Po pierwsze gleboka praca nad agresja i 

catharsis z tym zwiazane. Efekt byl taki, jakby jakas trucizna przestala krazyc w krwiobiegu 



zycia pacjentki. Agresja przestala przybierac autodestruktywne formy, jak równiez jej 

projekcje przestaly obciazac innych ludzi. Mozna powiedziec, ze wiekszosc tej zlosci, wrócila 

tam gdzie bylo jej miejsce, czyli do ojca jako sprawcy.

Po drugie na scenie psychodramatycznej nastapila radykalna zmiana kluczowej zyciowej 

decyzji, która Maria podjela, gdy miala kilkanascie lat. Jest to podstawa do nadziei, ze uwolni 
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sie w swoim zyciu od przymusu powtarzania kary,  glównie w formie samo karania (nadzieja 

ta rzeczywiscie znalazla potwierdzenie w zyciu pacjentki).

Po trzecie –i moze najwazniejsze – w psychodramie pojawily sie uczucia zwiazane z miloscia i 

troska (scena z Bogiem) i pacjentka  przyjela je do swojego wewnetrznego swiata.

Oczywiscie daleki jestem od myslenia, ze to jedna psychodrama uzdrowila Marie. Przedtem 

potrzebny byl dlugi okres „inkubacji”, w którym zachodzily zjawiska w ogóle umozliwiajace 

potem odbycie tej psychodramy. W pózniejszym okresie terapii tez bylo jeszcze wiele innych 

waznych momentów. Niejednokrotnie pewne stare schematy i sposoby przezywania wracaly, 

ale nigdy nie mialy juz takiej sily jak kiedys. Stosunkowo latwiej pacjentka wydobywala sie z 

tego, co jej nie sluzylo, a powyzsza psychodrama bardzo czesto pozostawala punktem 

odniesienia i oparcia, do którego bardzo czesto powracala, szczególnie w trudniejszych 

chwilach.

czyli psychodrama Doroty

         To, co przydarzylo sie Dorocie bylo juz przeze mnie opisywane w pierwszej czesci na 

stronach 8 i 9. Tutaj opisze, glównie to, co w jej psychodramie bylo zwiazane z próba

odwrócenia stosowanego przez nia obronnego mechanizmu dysocjacji. Odwrócenie mozna 

metaforycznie nazwac powrotem do swojego ciala, czy odzyskaniem swojego ciala, które 

Dorota, tak jak wiele innych ofiar gwaltu w istotnym sensie utracila.

Opis tej psychodramy zaczne od momentu, kiedy napastnicy porzucili Dorote, na polnej 

drodze, póznym popoludniem.

Sila od drzewa i powrót do swojego ciala –

Cialo Doroty lezy w kurzu drogi  - tylko cialo, bo ona sama nadal jest obok tego ciala, a wla

sciwie nieco ponad nim. Nie czuje bólu, w ogóle nie czuje nic, tylko widzi  swoje cialo, 



podarta, ubrudzona sukienke, cialo ma oczy otwarte, ale prawie sie nie rusza, jest odretwia

le, bez zycia, chociaz przytomne. Wokól zywego ducha, jest cieplo i  slonecznie, chociaz slo

nce juz niedlugo skryje sie za horyzontem, wokól drogi  stoja drzewa i  krzaki , niemi  

swiadkowie tego, co przed chwi la sie zdarzylo. Sposród tych drzew szczególnie jedno przyci

agalo uwage protagonistki . Byla to piekna i  si lna placzaca wierzba. Do roli  tego drzewa 

Dorota wybrala jedna z kobiet w grupie.

Zapytalem sie Doroty, która byla caly czas poza swoim cialem, czy chcialaby zrobic cos z 

tym, lezacym cialem, czy nie uwaza, ze dobrze by bylo sie nim zaopiekowac. Cichym,

 oslabionym glosem, w którym nie bylo wlasciwie slychac uczuc powiedziala.”  ... Wla

sciwie, to móglby ja ktos umyc, pomóc jej wstac, ale Ja nie mam si ly,... czuje sie taka bez 

zycia”

Poprosilem ja, zeby rozejrzala sie po calym otoczeniu i  spróbowala zobaczyc, czy jest tu kto

s, lub cos, co ma w sobie si le i  zycie. Bez dluzszego wahania podeszla do wierzby i  wskazala 

na nia, mówiac:,”  ona jest taka piekna i  si lna” .. i  dotknela jej pnia. Poprosi lem ja, zeby 

zamienila sie rola z placzaca wierzba.

W zamianie roli  potrzymalem Dorote dosc dlugo w roli  drzewa. Najpierw z nim rozmawia

lem.

Spytalem sie i le lat stoi  w tym miejscu. Okazalo sie, ze prawie dwiescie. Widzialo juz w 

swoim zyciu bardzo wiele. Spytalem sie czy jest silne i  zdrowe. Drzewo odpowiedzialo, ze 

tak. Czerpie energie ze Slonca, czuje jak ta ciepla i potezna fala przeplywa przez nie dzien

po dniu, rok po roku, stulecie po stuleciu. Czuje jak kraza w nim zyciodajne soki . Spytalem 

sie drzewa, czy zna tez taki  stan, w jakim znajduje sie teraz Dorota, bez zycia, energi i , tak 

jak by bylo prawie martwe? „ No jak to czy znam?” - odpowiedzialo drzewo. „ Przeciez tak 

jest ze mna co roku, trace liscie przed zima, zamieram, jestem wtedy jak martwe, czekam... A 

potem –nie wiem, dlaczego, ale zawsze tak jest- jest coraz wiecej slonca, coraz cieplej, ja pi j
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Pozwole sobie w tym miejscu na krótki komentarz dotyczacy zamiany ról. Stwierdzilem wcze

sniej, ze wlasnie zamiana ról jest jednym z tych najbardziej istotnych dla psychodramy narz

edzi przenoszacych protagoniste w poszerzona rzeczywistosc. To, co za chwile nastapilo w tej 

psychodramie jest bardzo dobrym tego przykladem. Po krótkim czasie to, co wczesniej bylo 

dla Doroty nieosiagalne, po zamianie roli z drzewem bylo calkowicie mozliwe.



e to cale cieplo i  deszcz... i  slonce i  samo nie wiem kiedy znowu jestem pelne zycia.”   „ Jak 

mysli sz, czy taki  cud, jak z toba co roku, móglby sie tez stac z Dorota, popatrz teraz wyglada 

jakby prawie w niej nie bylo zycia?” „ Czemu nie, dla mnie to zaden cud”  odpowiedzialo 

drzewo.

„ Popatrz drzewo, Dorota nie ma si ly i  zycia, zeby wrócic do swojego porzuconego ciala. 

Tak juz jest nie jeden rok, ale duzo wiecej. Czy mozesz cos dla niej zrobic, zeby ona odzyska

la swoje cialo, zeby poczula, ze zyje?”

Po pewnym czasie drzewo powiedzialo do Doroty... „ No nie wiem, chcialobym zebys byla 

si lniejsza, zebys cos zrobi la dla siebie, ale nie wiem czy wystarczajaco tego chcesz?...”

Tutaj nastapi la zamiana roli . Dorota na pytanie drzewa odpowiedziala, ze bardzo by tego 

pragnela. Zacheci lem ja, zeby wziela sobie od drzewa tyle si ly zycia i le potrzebuje. Zblizyla 

sie do drzewa, najpierw go dotknela, a potem przytuli la sie do niego calym cialem. Drzewo

 objelo ja i  trzymalo w ramionach tak dlugo, az Dorota poczula, ze w niej tez kraza

zyciodajne soki . Gdy oddzieli la sie od drzewa poprosi lem ja, zeby odwróci la sie i jeszcze raz 

spojrzala na swoje porzucone cialo. Spytalem, czy teraz jest mozliwe, zeby cos dla niego 

zrobi la. Podeszla do niego, przytuli la je i  zaczela plakac. Plakala dlugo i  przejmujaco, 

potem placzac dalej, zaczela myc swoje cialo. Potem zamieni lem ja rola z cialem. Poniewaz

kobieta, grajaca jej cialo juz wczesniej byla bardzo wzruszona i  plakala, po zamianie roli  

Dorota poczula na sobie jej lzy. Bylo jednoczesnie tak, jakby nad cialem Doroty plakala 

jednoczesnie Dorota i wierzba. Zreszta wierzba, rzeczywiscie stala tuz nad cala ta scena i  

tez plakala (w koncu byla to wierzba placzaca). Dorota plakala dlugo, ale tym razem dosta

la duzo pociechy i  wsparcia. Zachecilem ego pomocnicze grajace Dorote, zeby powiedzialo 

jej jasno i  wyraznie, ze wszystko to, co sie tutaj wydarzylo nie jest w zaden sposób jej wina, 

ze Ci , którzy ja skrzywdzi li  sa winni  i  zasluguja na kare i  zeby nigdy juz nie karala siebie. 

Dorota przyjela te slowa.

Na koniec tej psychodramy spróbowalem po przeniesieniu sie w terazniejszosc przerzucic

„ pomost”  pomiedzy tym, czego przed chwi la doswiadczyla na scenie Dorota, a jej realnym, 

terazniejszym i  przyszlym zyciem. W tym fragmencie pracy uzywalem tez dublowania.

Zapytalem Doroty, co to dla niej znaczy, ze odzyskala swoje cialo? Odpowiedziala, ze teraz 
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moze sobie pozwolic na to, zeby sie nim cieszyc, ze bedzie dbac o niego i  nie bedzie go wi

ecej narazac. To ostatnie stwierdzenie wydalo mi  sie szczególnie  wazne. Zapytalem sie jej 

czy to znaczy tez cos w kontekscie tego, ze brat uzywa w stosunku do niej przemocy? 

Stwierdzi la, ze zrobi  wszystko, zeby to sie juz nie powtórzylo, ze najlepiej by bylo, gdyby juz

nie mieszkala dluzej z bratem i  jego zona. Ze ta sprawa chce sie zajac w najblizszej przyszlo

sci  w swojej terapi i .

Powyzsza psychodrama jest dobrym przykladem na to, co twierdzil Shengold o tym, ze 

najpierw musi byc odczuta milosc aby bolesne uczucia zwiazane z ogromnym zranieniem 

zostaly dopuszczone do swiadomosci i zeby zostalo przezwyciezone „przerazajace 

dziedzictwo morderczej nienawisci.”.(L. Shengold 1999)  W realnym zyciu Doroty tak sie nie 

stalo. W kluczowym momencie po gwalcie nikt sie nia nie zaopiekowal. W dodatku w jej 

zyciu nie bylo ani wczesniej, ani potem rodzicielskich postaci, które bylyby wystarczajaco 

opiekuncze i dajace oparcie. O ojcu i reakcji ciotki po traumatycznym zdarzeniu juz pisalem. 
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Matka tez najczesciej byla wobec niej odrzucajaca i chlodna. Po powrocie Doroty do Polski, 

tez stwierdzila, ze na pewno sobie wszystko zmyslila (powolujac sie przy tym na ciotke).                                           

Dlatego tak wazne w tej psychodramie bylo doswiadczenie przez Dorote, „opiekunczego i zwi

azanego z zyciem, aspektu swiata” (drzewo). Pozwolilo jej to uruchomic wlasne zasoby 

dobrych uczuc oraz sily i wykorzystac je z pozytkiem dla siebie.                                                                            

                         Praca nad mechanizmem dysocjacji wydaje sie szczególnie wazna w 

psychoterapii ofiar wykorzystania seksualnego i przemocy. Punktem wyjscia powinno byc

przekonanie o adaptacyjnej wartosci tego mechanizmu. Pozwala on na zniesienie tego, co tak 

naprawde jest nie do zniesienia. Jednoczesnie mechanizm ten pomagajac, jest jedna z 

przyczyn problemów w pózniejszym zyciu. W psychodramie zasada, co do kolejnosci pracy 

powinno byc najpierw pojawienie sie na scenie tego, co zmniejsza, lagodzi ból w inny sposób 

niz poprzez ten mechanizm obronny. Prawie zawsze dotyczy to doswiadczenia przez 

protagoniste opieki i milosci. Wtedy dopiero mozna zblizyc sie do tego, co najbardziej boli.

W przeciwienstwie do poprzednio opisywanej psychodramy, w tej nie bylo miejsca na prace

nad agresja. Inne uczucia i potrzeby protagonistki okazaly sie byc tu na pierwszym planie.

Malo tego sadze, ze forsowanie przez prowadzacego tematyki agresji, czy „wymierzenia 



sprawiedliwosci” przestepcom byloby w tym przypadku zasadniczym bledem, byloby „pod 

prad” potrzebom Doroty w tym konkretnym epizodzie jej procesu terapeutycznego. Co 

oczywiscie nie oznacza, ze praca nad tematem agresji nie miala miejsca w pózniejszych 

etapach terapii.

czyli psychodrama Beaty

               Wymierzenie sprawiedliwosci sprawcy przywraca równowage i wlasciwy porzadek 

swiata.

Dobra ilustracja tego twierdzenia jest to, co wydarzylo sie w psychodramie Beaty. Gwalt na 

niej, gdy miala 17 lat opisalem na stronie 9.  W rzeczywistosci sprawcy nie poniesli niestety 

zadnej kary. Tym wazniejsze bylo, aby stalo sie to chociazby w psychodramie.

Psychodrama ta przynajmniej pod jednym wzgledem byla naprawde niecodzienna. W 

pewnym sensie mozna bylo powiedziec, ze byla to psychodrama z dwoma protagonistami. 
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Otóz, gdy Beata zglosila chec swojej pracy nad tematem wykorzystania i gdy wyszla juz na 

scene, swoja chec pomocy jej, zglosila inna kobieta z tej grupy – Barbara (byla ona wczesniej                                    

w dosc bliskiej relacji z Beata), okazalo sie, ze ja tez spotkala w okresie dorastania sytuacja 

gwaltu. Barbara zaproponowala, ze z ogromna checia, gdy tylko Beata bedzie miala jakies

trudnosci, to ona ja wesprze jako jej „drugie ja”. Po krótkim wahaniu i po sprawdzeniu, ze                                                     

 odpowiada to Beacie i ze z duza wdziecznoscia przyjela oferte Barbary, przystalem na to –

nie bez obaw. Obawialem sie, ze psychodrama Beaty zmieni sie w psychodrame Barbary. Jak 

sie pózniej okazalo stalo sie to na szczescie tylko w takim wymiarze, ze pozwolilo niedlugo 

potem na odbycie odrebnej psychodramy z Barbara.

 (Sytuacje traumatyczne na scenie nalezy odtwarzac tylko w takim stopniu aby rozgrzac

grupe i protagoniste, aby mozliwe bylo wkroczenie ponownie w tamte uczucia, nie nalezy 

jednak przesadzac z doslownoscia tego odtworzenia, zeby mozliwie zminimalizowac

zaistnienie  ponownej traumy, tym razem w wyniku psychodramy.)  

Prosze wstac Sad idzie, jeszcze jedna opowiesc o winie i karze –

Krótko i  bardzo symbolicznie odtworzylismy na scenie gwalt, który mial miejsce 12 lat wcze

sniej.

Beata powiedziala, ze 

czuje sie upokorzona, a przede wszystkim wsciekla. „ Mialabym ochote pozabi jac tych 



dwóch, ale jednoczesnie ciagle czuje przed nimi  strach” . Powiedzialem, ze to calkiem rozs

adne, ze sie ich boi , bo sa to naprawde grozni  przestepcy. Zaproponowalem jej jednak, ze 

przy pomocy calej grupy mozemy ich zwiazac, a wtedy zrobi  –ewentualnie przy pomocy 

Barbary- z nimi  co jej sie podoba. Nawet najdziksza, czy najbardziej wyrafinowana zemsta 

jest tu mozliwa i  jak najbardziej na miejscu. Bardzo jej sie spodobal ten pomysl i bez zastrze

zen go zaakceptowala. Prawde mówiac az sie palila do tego. Musialem ja jednak jeszcze 

przez chwi le powstrzymac i  zawrzec uroczysta umowe na nieuszkodzenie zadnej z osób 

odgrywajacych dla niej role przestepców. Zacheci lem ja, ze jesli tak sie zdarzy, ze bedzie 

miala chec skopac ich, czy w jakikolwiek inny sposób zadac im ból to niech jasno i  wyraznie 

powie im, za co im sie to nalezy. Grupa zwiazala dwóch mezczyzn (oczywiscie bardziej 

symbolicznie niz realnie). Poczatkowo Beata nie mogla sie ruszyc, ani  nic powiedziec. W 

tym momencie po raz pierwszy bardzo jej pomogla Barbara, zaczela za nia wrzeszczec na 

przesladowców, pare razy ich kopnela. To zacheci lo Beate do tego samego, kopala zwi

azanych mezczyzn, a jednoczesnie krzyczala do nich wiele róznych slów ale m.in. „ to za to, 

ze sie tak balam... , a to za to, ze tyle razy sie mi  to pózniej sni lo, ze budzi lam sie z przera

zeniem... i td. Gdy tylko slabla, lub miala trudnosc z zadaniem nastepnego ciosu, jej role 

przejmowala Barbara. W koncu Beata postanowi la zabic przesladowców. Chciala to zrobic

razem z towarzyszka niedoli  i  zemsty. Zemsta sie dokonala, zabijaly ich powoli , tak, zeby 

czuli , ze umieraja. Ciala zostawi ly dla

 sepów. Gdy tylko odeszly od niezywych juz przesladowców, twarz Beaty wykrzywi la sie w 

grymasie, bólu. Powiedziala, ze bardzo rozbolal ja brzuch, ze czuje sie obolala i  napieta.

Tutaj znowu bardzo pomocna okazala sie Barbara. Zaproponowala jej, ze sie nia zajmie i  

rozmasuje wszystkie bolace miejsca. Poszly razem na lake i  Beata poddala sie opiekunczym 

rekom innej kobiety, w pewnym sensie towarzyszki  niedoli . Masaz trwal dlugo, az do czasu, 

kiedy protagonistka nie czula juz wiecej bólu, szczególnie w brzuchu i  podbrzuszu. Zaczela 

odczuwac rozluznienie i  cieplo. Zapytalem sie jej jak czuje sie z tym, ze zemsta sie dokonala.

Stwierdzi la, ze calkiem dobrze, ale ze naprawde to by ich chyba nie zabi la. Powiedzialem jej, 

ze sadze, iz to dobrze o niej swiadczy, bo wprawdzie dala sie poniesc fantazji  o zemscie i  to 

jest w porzadku i  bardzo dobrze jej to zrobi lo, ale co innego zemsta i  fantazja, a co innego 
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uczciwa sprawiedliwosc. Jak chce moze im teraz jeszcze wymierzyc uczciwa sprawiedliwosc.

Moze odbyc sie proces wraz z oskarzycielem, obronca i td. i  zapadanie wyrok, taki  jak ona 

uwaza, ze sie nalezy – ani  za duzy, ani  za maly. Powiedziala, ze jak najbardziej, ze wlasnie 

tak powinno byc. Nastepna scena to byl proces. Proces o gwalt zbiorowy, ze szczególnym 

okrucienstwem. Beata przyjela role oskarzyciela, a oskarzycielem posi lkowym byla Barbara.

Potem Beata weszla tez w role sedziego. Oczywiscie byla tez poszkodowana. Barbara weszla 

tez w role tej kolezanki , która byla razem z Beata w czasie gwaltu. Byla tez w zwiazku z tym 

druga poszkodowana. Jeszcze przed rozpoczeciem procesu w krótkiej rozmowie, pomiedzy 

dwiema poszkodowanymi , kolezanka powiedziala, ze podziwia Beate za to, ze wziela to 

wtedy na siebie. Przez glowe by jej nie przeszlo, zeby w zwiazku z tym zle o niej myslec, malo 

tego byla jej przez cale zycie za to wdzieczna, a czesto sama sie czula winna za to, ze nie 

pomogla wtedy Beacie. Wspólnie ustali ly, ze jedynymi  winnymi  tej sytuacji  byli  Ci  dwaj me

zczyzni  i  ze teraz beda dzialac wspólnie i  solidarnie, zeby zostali  skazani . Obronca byl ktos z 

grupy. Odczytano akt oskarzenia, dokladnie powiedziano oskarzonym, za jakie czyny sa s

adzeni . Przyznali  sie do winy, dowody przestepstwa byly oczywiste. W czasie procesu byl

moment, kiedy obronca próbowal zaciemnic kwestie winy. Próbowal insynuowac, ze obie 

dziewczyny nie powinny wsiadac do samochodu same z dwoma mezczyznami  – innymi s

lowy, ze „ same sie o to prosi ly”

Spotkalo sie to ze zdecydowana reakcja ze strony 

protagonistki , która z roli sedziego upomniala obronce, ze ten kierunek obrony jest 

niedopuszczalny. 

W trakcie procesu doszlo tez do wyrazenia skruchy przez obu oskarzonych, którzy ze lzami  w 

oczach i  na kolanach prosi li  Beate i  jej kolezanke o wybaczenie. Koncowy wyrok to bylo po 

15 lat wiezienia dla obu przestepców. Gdy wyszlismy juz z sali  sadowej i  wróci lismy do tera

zniejszosci , zapytalem sie, co oznacza dla jej przyszlego zycia to, ze sprawiedliwosci  stalo si

e przed chwi la zadosc? Odpowiedz, której udzieli la byla nastepujaca.

„ Oznacza to, ze nie musze juz czuc tego wstydu i  skrepowania, oznacza to jeszcze, ze nie 

jestem winna, oznacza to tez, ze miedzy mna i  mezczyznami  to juz kwi ta..... Chcialabym tez, 

(nawiasem mówiac jest to klasyczny kierunek wybielania 

sprawcy i oczerniania ofiary, pojawia sie to prawie zawsze i jest przyslowiowym 

„odwracaniem kota do góry ogonem”). 

                                                                   - 27 -

                                                                    



zeby to oznaczalo, ze nie bede juz sie obawiala fizycznego zblizenia z mezczyzna, ...ale nie 

wiem, czy tak bedzie...Bardzo bym chciala..”  Na chwi le jeszcze przenieslismy sie w przyszlos

c, gdzie mogla spotkac sie z wybranym przez siebie mezczyzna i  nie odczuwac skrepowania, 

ani  leku.

Efekt tej psychodramy w zyciu pacjentki byl dosc konkretny, jesli nie powiedziec piorunuj

acy. Gdy spotkalismy sie w tej grupie po miesiacu okazalo sie, ze ma za soba prawdziwa i 

udana inicjacje seksualna. Opowiedziala nam o tym, ze mezczyzna ten ja bardzo pociaga, 

chociaz nie sadzi, zeby spedzila z nim cale zycie, poniewaz maja zupelnie rózne 

zainteresowania. Jednak znajomosc z nim jest dla niej fascynujaca, a odkrywany przez nia

dopiero swiat doznan seksualnych bardzo przyjemny. Beata byla wczesniej przez ponad trzy 

lata w terapii indywidualnej, byla przekonana, ze wszystko juz wczesniej zalatwila w tej 

terapii. Byla przekonana, ze sprawe wykorzystania seksualnego ma wystarczajaco 

przepracowana i ze ma wystarczajacy wglad w to wszystko. To jednak, co sie z nia podzialo w 

wyniku uczestnictwa w tej (a potem w innych) psychodramach jest dla niej ogromnym i w 

sumie bardzo pozytywnym zaskoczeniem.

Dosc wazne wydaje mi sie w tej psychodramie rozróznienie pomiedzy praca z agresja, a w

atkiem zadoscuczynienia i sprawiedliwosci. Praca z agresja jest czesto bardzo potrzebna a 

katharsis z tym zwiazane, jest bezcenne, gdyz uwalnia nadmiar zlosci w czlowieku. Jednak nie 

zalatwia to czesto problemu poczucia winy i brania na siebie przez ofiare winy sprawcy. 

Dopiero wymierzenie wlasciwej i nie emocjonalnej sprawiedliwosci uwalnia ofiare od winy i 

kary przerzucajac je tam gdzie jest jej wlasciwe miejsce, czyli na sprawce.

                

                                                               - 28 -

         Przy okazji tej psychodramy chcialbym jeszcze podzielic sie kilkoma refleksjami zwi

azanymi z przebaczeniem. Nalezy za wszelka cene w psychoterapii (jak równiez w 

psychodramach ) osób, które doswiadczyly „morderstwa duszy”, unikac „taniej pedagogiki”                                          

przebaczenia. Jakiekolwiek naciski w kierunku takim, aby ofiara przebaczyla sprawcy, lub 

dziecko rodzicowi za to, czego nie zrobil, zeby je ochronic, sa niepotrzebne, a czesto wrecz 

szkodliwe, przede wszystkim z tego powodu, ze przedwczesnie zamykaja prace nad agresja, a 

ponadto przeszkadzaja ofierze uwolnic sie od poczucia winy. Z drugiej jednak strony, gdy                                                                        



czesto po dlugim czasie okazuje sie, ze przebaczenie (oczywiscie jako koncowy etap dlugiego 

procesu) jest mozliwe i pozadane przez protagoniste, to wtedy mamy do czynienia z czyms

wyjatkowo drogocennym. Dobrym tego przykladem jest inna psychodrama Beaty, która mia

la miejsce wiele miesiecy po poprzednio opisywanej, juz w koncowej fazie jej terapii. Nie bed

e jej opisywal calej, lecz jedynie ten fragment, który dotyczy jej pojednania z matka.

Wczesniej pare dodatkowych wyjasnien dotyczacych relacji Beaty z matka oraz jej sytuacji w 

domu rodzinnym. Ojciec Beaty byl alkoholikiem i wielokrotnie stosowal przemoc zarówno w 

stosunku do niej, jak i jej matki. Matka nie tylko nie bronila córki, ale czesto krzyczala na nia, 

a nawet bila ja sama, za to, ze ta czasem sprzeciwiala sie ojcu. Uwazala, ze tylko potulnosc i 

cierpliwe znoszenie razów maja sens. Tak wiec, zrozumialy jest ogromny zal i zlosc

protagonistki do matki. W chwili obecnej Beata tez nie byla w stanie przyjac troski matki o ni

a. Odbierala ja jako zagrazajaca sobie, gdyz kojarzyla sie jej z tym calym meczenstwem, z 

byciem przez cale zycie potulna ofiara. Przezywala matke jako te, która przegrala calkowicie 

swoje zycie i jest w stanie równiez ja wciagnac na przegrana droge. Dlatego jakiekolwiek 

zainteresowanie matki swoja osoba, pewnie nawet takie, które wynikalo z dobrych uczuc

odbierala jako zagrazajace i reagowala duza zloscia. Czesto poniewczasie przezywala poczucie 

winy w stosunku do matki.
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Matka dzwoni  do protagonistki  i  pyta sie o jej zdrowie, o to czy na pewno wziela jakies leki , 

bo jesli  nie „ to na pewno to siezle skonczy” . Po ki lku zdaniach Beata wscieka sie, ma ochot

e rzucic sluchawka, w koncu to robi . „ Tak jest zawsze…” Wyraza glosno tesknote, ze chcia

laby sie juz przestac zloscic tak na matke, ale to jest si lniejsze od niej, dziala jak automat.

Pytam sie protagonistki  o to jak to jest z jej matka, dlaczego ona taka jest. Wczesniej 

sprawdzam, czy matka dalej zagraza jej powtórka z nieszczesliwego zycia w nastepnym 

pokoleniu. Protagonistka mówi, ze matka nie ma juz takiej wladzy nad nia. Ze jej wlasne 

zycie juz jest znaczaco inne od zycia matki . Protagonistka mówi o tym, ze jej matka miala 

straszne dziecinstwo, nie zna szczególów, ale wie, ze matka jej matki  traktowala ja

strasznie. 

Ustawiamy na scenie pomnik jej rodziny. Widac wyraznie jak nieszczesliwe zycie przechodzi  

z pokolenia na pokolenie. Beata wchodzi  w role matki  i  ma okazje doswiadczyc tego calego 

ciezaru. Jest mocno poruszona i  pelna wspólczucia dla matki . Proponuje jej teraz spotkanie 

z „ najlepsza czescia jej matki” . Tutaj nastepuje dluga i  wzruszajaca rozmowa, w której 



matka przekazuje Beacie nie to nieszczesliwe dziedzictwo, którego sama doswiadczyla ale 

duzo 

troski , mi losci  i  przede wszystkim przeslanie i  zyczenia aby zycie jej ukochanej córki , bylo 

inne od jej wlasnego, zeby bylo „ wygrane” . Bardzo wzruszajaca rozmowa, która wlasciwie 

moze byc dobra „ kropka”  w procesie terapi i  Beaty.

                                                                        

Nalezy miec jednak swiadomosc, ze tego rodzaju pojednanie ma sens tylko wtedy, kiedy 

wczesniej protagonista oddzieli sie od tego wszystkiego, co w dziedzictwie od rodziców mu 

nie sluzy, oddzieli „zlego rodzica”, od „dobrego rodzica”. To ostatnie jest szczególnie wazne 

w terapii ofiar przemocy  i wykorzystania seksualnego. Na stronie 8 pisalem o dosc typowym 

zjawisku podtrzymywania przez dziecko „zludzenia o dobrych rodzicach”. W psychoterapii 

ofiar nie mozna doprowadzic do sytuacji, w której po prostu te zludzenia legna w gruzach i 

niczego na ich miejscu nie bedzie. Dlatego tak wazne jest wspomniane wyzej rozdzielenie 

tego, co zle w rodzicu, od tego, co dobre. To co zle trzeba wyrzucic, uwolnic sie od tego, ale 

nie nalezy doprowadzac do sytuacji „wylewania dziecka z kapiela”, czyli takiej, w której 

razem z tym co zle zostaje, odrzucone to co dobre, co jest zwiazane z miloscia , opieka, troska

itp.

W psychodramie wazne jest, aby wyrazanie zlosci, nienawisci, czy nawet symboliczne 

„zabicie” rodzica dotyczylo tego wszystkiego co zle, a „dobry rodzic” powinien na scenie 

zamienic sie w odrebna role psychodramatyczna. Jego, atak ze strony porotagonisty nie 

dotyczy, a czesto pózniej, po wyrazeniu wszystkich negatywnych uczuc do „zlego rodzica”, 

„dobra matka czy ojciec” moze byc zródlem milosci (caritas). Tak jak „najlepsza czesc matki”, 

w opisanej powyzej psychodramie Beaty.
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                  Powyzsze przyklady psychodram na temat wykorzystania i przemocy pokazuja do

sc reprezentatywnie mój styl pracy i to, co uwazam za najwazniejsze w odniesieniu do ofiar 

takich urazów. Oczywiscie psychodrama nie jest jedynym elementem psychoterapii tych 

osób, odgrywa jednak w niej ogromna role. Istota psychodramy pozwala na „odwrócenie 

historii, która sie zdarzyla”, na naprawieniu jej. Oczywiscie nie w sensie zaprzeczania temu, co 

sie stalo, lecz raczej w znaczeniu przezycia tego wszystkiego, co nie stalo sie potem, nie 

wypowiedzianych slów, nie doswiadczenia opieki i wsparcia, nie doswiadczenia zados

cuczynienia ze strony sprawcy oraz ukarania go. Uzdrowicielska sila psychodramy czerpie 

przede wszystkim ze zródla „poszerzonej rzeczywistosci”. Gdy w psychodramie siegniemy 

rzeczywiscie wystarczajaco gleboko, przemiana, której podlega protagonista siega najgl

ebszych obszarów jego przezywania. To, co ofiara „morderstwa duszy” przezyla w czasie 

swojej psychoterapii w psychodramach, staje sie czescia jej pamieci dotyczacej równiez gl

ebokich uczuc obejmujacych takze sfere cielesna (rola psychosomatyczna), stajac sie czescia

jej nowej historii, wprawdzie tez nielatwej, ale takiej, w której sa podstawy do odzyskania 

zaufania do swiata i do siebie. Takiej historii, w której zamordowana wczesniej dusza jest 

ponownie zywa.
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