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• Co jest przyczyn¹ zdrad i romansów?
• Kto faktycznie ponosi za nie winê?
• Czy mo¿na wybaczyæ i zapomnieæ?

Czy¿by monogamia by³a sprzeczna z natur¹ cz³owieka?
I œlubujê Ci wiernoœæ...
Pierwsze pytanie, jakie zadaje sobie wiêkszoœæ osób w chwili, gdy dowiaduj¹ siê
o romansie ukochanej osoby, brzmi: „Dlaczego?”. Ludzie obwiniaj¹ siebie, partnera, sam
zwi¹zek albo osoby trzecie. Traktuj¹ to jako ¿yciow¹ pora¿kê. Kiedyœ ³¹czy³o Was tak
wiele - mi³oœæ, zaufanie, wspólna przesz³oœæ, plany na kolejne lata. Nagle wszystko to
zosta³o przekreœlone. W Wasze ¿ycie wdar³a siê zdrada. D³u¿szy romans lub krótka,
b³aha przygoda wywróci³y ten bezpieczny œwiat do góry nogami.
Teraz stoi przed Tob¹ najtrudniejsze zadanie – rozpoczêcie procesu uzdrawiania,
odbudowywanie poczucia w³asnej wartoœci i podjêcie decyzji o dalszych losach
Waszego zwi¹zku. Rozwód? Definitywne rozstanie? A mo¿e pomoc specjalistów?
To trudna decyzja, która bêdzie mia³a ogromne znaczenie dla Waszego dalszego ¿ycia.
Jeœli chcesz zrozumieæ prawdziw¹ przyczynê niewiernoœci i rozprawiæ siê z tym
problemem na dobre, zostawiaj¹c go za sob¹, ta niezwyk³a ksi¹¿ka bêdzie dla Ciebie
najlepszym przewodnikiem i przyjacielem w czasie nie³atwej podró¿y.
• Jak spo³eczeñstwo sprzyja romansom?
• Gdzie i u kogo szukaæ pomocy?
• Jak odbudowaæ wzajemne zaufanie?
• W jaki sposób uzdrawiaæ sferê seksualn¹?
• Czy warto podejmowaæ walkê o ratowanie zwi¹zku?
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Jak spoeczestwo
sprzyja romansom

L

udzka zdolno odzyskiwania równowagi po przeyciu
zwizanym z romansem znacznie by si poprawia, gdybymy przyjli do wiadomoci, e nie jest to tylko sprawa

osobista, ale problem ogólnospoeczny. Poniewa mit monogamii
gosi, e spoeczestwo popiera monogami, trudno pogodzi si
z tym, e wiele czynników spoecznych tak naprawd przyczynia
si do nawizywania romansów. Nie zmienimy swojego podejcia do
zwizków pozamaeskich ani nie zmodyfikujemy swoich nieumylnych zachowa, które do nich prowadz, jeli nie zrozumiemy tych
czynników spoecznych. Przyjrzyjmy si bliej tym najwaniejszym.

Wyuczone kamstwa na temat seksu
Jednym z najbardziej podstawowych czynników spoecznych sprzyjajcych romansom jest ogólne zakamanie w zwizku z seksem,
obecne na kadym etapie naszego ycia. Gdy dorastamy, rodzice
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rzadko rozmawiaj z nami na ten temat. Tylko nieliczne dzieci uzyskuj rzetelne informacje na temat technicznej strony ycia seksualnego, a prawie nikt nie dowiaduje si, na czym polega seksualno
i mio erotyczna. Jako nastolatki rozpoczynajce ycie pciowe dalej
powielamy ten wzorzec dyskrecji, przedstawiajc rodzicom faszywy
obraz naszego ycia seksualnego. Kiedy nastolatek zaczyna chodzi
na randki i wie, e powinien raczej unika stosunku seksualnego
(na który ma ochot), z reguy robi to w tajemnicy, a przed rodzicami
udaje, e jest inaczej.
Tak wic jeszcze przed lubem czowiek ma mnóstwo okazji do
wiczenia kamstw na temat seksu. Gdy jest ju w zwizku maeskim i ma zachowa monogami (ale chce uprawia seks z kim
innym), czsto ulega pokusie i robi to w tajemnicy, a maonkowi do
niczego si nie przyznaje. Kiedy ma podj decyzj, czy pozosta przy
monogamii, czy wda si w romans, jedyn znan mu reakcj na
tego typu konflikt seksualny jest lawirowanie i potajemne spenianie
pragnienia oraz ukrywanie prawdy.
Kiedy pewna kobieta odkrya, e jej m mia romanse przez
dziesi z pitnastu lat ich maestwa, nie posiadaa si ze zdumienia na wspomnienie wizerunku „wzorowego ma”, jaki w tym czasie
wokó siebie roztacza. Trudno jej byo uwierzy , e móg j tak
zwodzi . Kiedy jednak uwiadomimy sobie, e takiego zachowywania pozorów nauczylimy si jako nastolatki, gdy musielimy ukrywa
przed rodzicami swoje ycie seksualne, atwiej bdzie nam poj
tak postaw. Kiedy zamna lub onata osoba ma potajemny romans,
po prostu powiela znany jej z dziecistwa i modoci model oszukiwania innych.
Tak jak rodzice nie pytali nas wprost o to, co podejrzewali, tak
i wikszo z nas nie zadaje partnerom bezporednich pyta o podejrzewane romanse. Na kadym etapie ycia nasza reakcja na kwestie
zwizane z yciem seksualnym to przymykanie oczu i ywienie
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nadziei, e wszystko bdzie dobrze. Taki utrwalony nawyk oszukiwania innych ma due znaczenie, jeli chodzi o zrozumienie przyczyn romansów.

My i oni, one i my
Kolejny czynnik sprzyjajcy nawizywaniu romansów to sigajce
dziecistwa uwarunkowanie zwizane z postrzeganiem pci przeciwnej. Chocia to zjawisko nie dotyczy w jednakowym stopniu wszystkich, panuje ogólna tendencja dzielenia nas na dwie przeciwstawne
grupy. Zanim doroniemy i wejdziemy w zwizek maeski, uczymy
si wrzuca wszystkich przedstawicieli pci przeciwnej do osobnego
worka. Uznajemy ich nie tyle za odmiennych, co wrcz za dziwnych,
tajemniczych i podejrzanych — nieszczególnie godnych zaufania.
Nasz sposób postrzegania osób pci przeciwnej opiera si czsto
na stereotypach mskoci albo kobiecoci. Mimo de do wyeliminowania niektórych stereotypów, nasze psychiczne uwarunkowanie wci jest jeszcze bardzo silne. Mczyni nauczyli si widzie
w kobietach istoty sabe i uczuciowe, a kobiety traktuj mczyzn
jako istotne ródo uwagi i aprobaty. Mczyni s skonni traktowa
kobiety jako obiekty seksualne, a kobiety s skonne widzie w mczyznach ludzi sukcesu. Takie wyobraenia przyczyniaj si do zbudowania dystansu, a take do nieporozumie midzy poszczególnymi mczyznami a kobietami.
Kiedy kobiety si spotykaj i rozmawiaj o mczyznach, zawsze
posuguj si uogólniajcymi, stereotypowymi okreleniami. cz
si we wspóczuciu z powodu trudnoci we wspóyciu z mczyznami: partnerzy nie chc z nimi rozmawia , wymiguj si od obowizków domowych, nie pamitaj o szczególnych okazjach, bez
przerwy ledz wydarzenia sportowe w telewizji, nie kupuj kwiatów i nie zostawiaj miosnych licików, nie suchaj, co mamy do
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powiedzenia, nie dzwoni w umówionym terminie, cigle chc si
zadawa z kumplami, s pochonici prac, stale przygldaj si innym
kobietom, gdy razem wychodzimy…
Mczyni maj wasny zestaw skarg i w mskim towarzystwie
czsto tocz moralizatorskie dyskusje na temat kobiet: partnerki
reaguj emocjonalnie, przesadnie skupiaj si na swoim wygldzie,
nigdy nie s gotowe na czas, wydaj za duo pienidzy na ubrania,
zbyt dugo si maluj, co rusz poprawiaj wosy, chc, ebymy byli
na ich kade wezwanie, spdzaj za duo czasu na zakupach, denerwuj si, gdy przegldamy „magazyny dla panów”, ka nam si
spowiada z kadej minuty…
Pozornie te ale mog si wydawa mao znaczce, ale u ich podstaw tkwi co bardzo wanego. Przyczyniaj si do zwikszenia
dystansu midzy mczyznami a kobietami, przez co jestemy bardziej skonni myle o przedstawicielach pci przeciwnej w kategoriach stereotypów, zamiast widzie w nich poszczególne jednostki.
To z kolei powoduje, e kobiety i mczyni swobodniej oszukuj
si nawzajem i atwiej racjonalizuj swoje romanse.

O Oczekiwania co do ról w zwizku
Jako spoeczestwo mamy okrelone oczekiwania co do ról odgrywanych w zwizku przez on i ma. Surowe ograniczenia zwizane
z tymi rolami mog spowodowa , e staniemy si bardziej podatni na
nawizanie romansu, czyli zwizku, w którym moemy „by sob”.
Romans wie si z nowoci, odmian, wolnoci i frajd. Nie ma
adnych obowizków ani rozpraszajcych bodców — mona bez
przeszkód si bawi , artowa i beztrosko zakochiwa . Ludzie wdajcy si w romanse postrzegani s przez nowych partnerów jako
fascynujce osoby o ciekawej osobowoci. A zwyky wiat z jego
codziennymi troskami i obowizkami nie wdziera si w ten odrbny
wiat romansu.
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Role maeskie s natomiast tak wypenione obowizkami (finansowymi, wychowawczymi, socjalnymi), e maonkowie czsto postrzegaj siebie nawzajem przede wszystkim w kategoriach funkcji
penionych w zwizku. Wcale nierzadko syszy si, jak maonkowie
zwracaj si do siebie per „mama” i „tata”, nawet jeli w pobliu nie
ma dzieci. Para tak silnie utosamia si z odgrywanymi rolami, e
przestaje dostrzega za nimi prawdziw osob.
Herb Goldberg w swojej ksice zatytuowanej The New Male
Female Relationship zwróci uwag na dysfunkcyjny charakter tej relacji msko-damskiej: „Tradycyjnie odgrywane role staj si zbyt toksyczne, by moga je zaakceptowa jakakolwiek wiadoma i wraliwa
osoba. Potrzeba nam nowych modeli, eby mczyni i kobiety nie
utrwalali skostniaych postaw sprzyjajcych antagonizmom i wyobcowaniu”1.

Seks na sprzeda
Do upowszechnienia romansów w naszym spoeczestwie przyczynia si te komercjalizacja seksu przez przemys reklamowy. Szczególnie kobiety s wykorzystywane do sprzedawania bodaj wszystkich produktów rynkowych. Wikszo reklam propagujcych to, co
w yciu dobre, sugeruje, e w pakiecie jest te seksowna kobieta, jedna
z tych „dobrych rzeczy”, na które zasuguje mczyzna. To cige
bombardowanie reklamami przedstawiajcymi kobiety jako obiekty
seksualne bardzo utrudnia mczyznom postrzeganie kobiet w innej
perspektywie ni tylko seksualna. Przezwycienie tego jednowymiarowego obrazu kobiety wymaga celowego wysiku, a zasadniczym elementem zmiany tej perspektywy jest uznanie subtelnych,

1

Herb Goldberg, The New Male Female Relationship, William Morrow,

Nowy Jork 1983.
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ale i potnych konsekwencji tego, e przemys reklamowy propaguje wizerunek kobiety jako obiektu seksualnego.
Nie tylko „czasopisma dla panów” ukazuj kobiety w takim wietle. Nawet producenci zamieszczajcy reklamy w czasopismach kobiecych bez skrpowania przedstawiaj kobiety jako obiekty seksualne.
A jeli chodzi o wpyw tych reklam na same kobiety, to s one poddawane subtelnej, ale cigej presji bycia jedn z tych seksownych,
pontnych istot. Nieustanna parada modelek o idealnych ciaach
powoduje, e w porównaniu z nimi wikszo kobiet czuje si
brzydka. A to rodzi lk, e partner znajdzie kogo atrakcyjniejszego
i wda si w romans. Gdy kobieta podejrzewa ma o romansowanie, przewanie zaczyna skupia si na wasnej powierzchownoci.
A producenci ochoczo przyklaskuj kobiecym kompleksom i próbuj sprzeda im wszystkie akcesoria niezbdne do konkurowania
z innymi kobietami.
Ta obawa o wasn atrakcyjno moe jednoczenie zwiksza
prawdopodobiestwo, e to kobieta nawie romans. Wiele kobiet
traktuje zwizki pozamaeskie jako potwierdzenie wasnej atrakcyjnoci — romanse daj im zastrzyk pewnoci siebie i przekonanie
o zdolnoci oddziaywania na mczyzn i przycigania ich. Pewna
kobieta wyznaa mi, e ma za sob kilka romansów, ale tylko jej obecny
m umie doprowadzi j do orgazmu. Romanse nawizywaa nie dla
seksu ani nawet z potrzeby towarzystwa — robia to tylko dlatego,
e wiadomo , i pociga mczyzn, poprawiaa jej samopoczucie.
A zanim utwierdzaa si w przekonaniu, e naprawd jej pragn,
czasem sprawy zachodziy za daleko i wydawao jej si, e ju nie
moe si wycofa . Niestety, takie sytuacje nie nale do rzadkoci.
Tak wic próba docignicia przedstawianego w rodkach przekazu ideau urody ma bezporedni wpyw na kobiety, które bior
sobie do serca przekaz reklamowy. Powicaj one mnóstwo czasu
i pienidzy na to, by dorówna obrazom prezentowanym w mediach.
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A doczekawszy si obiecywanej w reklamach reakcji pci przeciwnej,
nie s przygotowane na to, by sobie z ni radzi — i, w rezultacie,
wdaj si w romans.

Maestwo jak z bajki
Innym elementem spoecznym sprzyjajcym romansom jest wyidealizowany obraz mioci i maestwa, którego odruchowo oczekuje
wikszo z nas. Taki obraz maestwa przedstawia si w rodkach
przekazu, ksikach o mioci i popularnych poradnikach z zaleceniami, jak znale idealnego partnera. Kiedy ju po lubie przekonujemy si, e ta wersja maestwa jak z bajki ma niewiele wspólnego
z prawd, przeywamy rozczarowanie i poszukujemy takiej romantycznej mioci poza formalnym zwizkiem. Nadal si udzimy, e
gdzie tam czeka na nas nasz idealny partner i jeli tylko dopisze nam
szczcie, to zapewne go znajdziemy.
Jestemy podatni na takie wpywy, poniewa w dziecistwie
i w okresie dorastania rzadko docieraj do nas rzetelne informacje
na ten temat. Wikszo ludzi udaje, e ich maestwo jest znacznie
lepsze ni jest w rzeczywistoci. Przewanie rodzice i inni doroli
w miar moliwoci ukrywaj przed nami prawd o tym, jak trudno
utrzyma satysfakcjonujcy zwizek intymny. Ich maestwa s
czsto naprawd beznadziejne, ale w okresie dorastania jestemy
nieraz tak zamknici we wasnym wiecie, e nie zwracamy na to
uwagi. Odkrywszy po wielu latach, e dany zwizek skada si jedynie z pozorów, przeywamy szok.
Traumatyczny wpyw rozwodu rodziców pozostajcych w wieloletnim zwizku maeskim na psychik modego dorosego
czowieka przedstawiono w jednym z odcinków programu „Thirtysomething”. Gdy rodzice Ellyn oznajmili, e si rozwodz, bya
zdruzgotana. Mimo e miaa ju swoje ycie (udan karier, szczliwy stay zwizek i mnóstwo dobrych przyjació), wiadomo
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o rozwodzie rodziców wzbudzia w niej gboki smutek i zakócia
codzienne funkcjonowanie. Mimo e wczeniej pojawiay si pewne
oznaki kopotów maeskich rodziców, nie chciaa ich dostrzec, za
to uczepia si idealnego, upragnionego obrazu ich zwizku.
Najwyraniej nasze wyobraenia o maestwie, nie tylko w sensie ogólnym, ale take o zwizkach naszych rodziców i przedstawicieli wczeniejszych pokole, s do mao realistyczne. Take nad t
sytuacj zastanawia si Herb Goldberg w ksice The New Male Female
Relationship: „Wikszo zwizków, które pocztkowo spajaa pena
romantyzmu euforia, z czasem przeobraao si w chodne interakcje,
i takie pary czsto rozstaway si z poczuciem wyobcowania, a czasem
ze skrywanym poczuciem wciekoci albo otwart nienawici. Relacje z przeszoci w zasadzie nigdy nie dziaay na korzy partnerów.
W najlepszym przypadku byy przejawami adaptacji funkcjonalnej,
kompromisu albo przystosowania si do spoecznych nacisków ”2.
Pragnienie szczliwego maestwa, zarówno dla nas samych,
jak i dla naszych bliskich, to przemona ogólnospoeczna tsknota.
Mimo statystyk dotyczcych rozwodów i zwizków pozamaeskich
wiele par nadal uporczywie trwa przy romantycznym ideale maestwa. Nierealistyczne wyobraenia mówice, e maestwo to
magiczny zwizek, w którym ludzie yj dugo i szczliwie, nakazuj bagatelizowa moliwo pocigu do innych ludzi albo zaprzecza podejrzeniom o romans partnera. Takie podejcie, wbrew woli
wyznajcych je osób, sprzyja atmosferze nawizywania romansów.

Z niewielk pomoc przyjació
Paradoksalnie, pewna subtelna odmiana wsparcia dla romansów
wie si z podnieceniem, jakie wzbudza omawianie tego tematu
tabu z przyjaciómi. Poniewa spoeczestwo nadal patrzy przychyl2

Ibid.
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niejszym okiem na romansujcych mczyzn ni romansujce kobiety,
to dla tych ostatnich dzielenie si tak tajemnic wydaje si bardziej
ryzykowne. Wikszo kobiet zwierza si ze swojego romansu tylko
najbliszym przyjacioom. Jednak wzmocnienie, jakie pynie z ekscytacji towarzyszcej takiemu wyznaniu, moe spotgowa pozytywne odczucia zwizane z romansowaniem. Dodatkow zalet
takiej sytuacji bywa to, e ze wzgldu na ten aspekt ycia przyjaciele
postrzegaj kobiet jako ciekawsz osob.
Pewna kobieta przekonaa si, e czuje si kim wyjtkowym
dopiero wtedy, gdy moe si afiszowa swoim romansem ze znacznie starszym mczyzn o wysokiej pozycji spoecznej. Nie moga
pochwali si adnymi szczególnymi cechami osobistymi, które by j
wyróniay, ale pozyskiwaa uwag suchaczy opowieciami o swoim
„przyjacielu”. W tym zabieganiu o uwag najsmutniejsze byo jednak to, e z czasem stao si jasne, i rysuje ten zwizek takim, jakim
chciaaby go widzie . W rzeczywistoci sta si on dla niej bolesny
i poniajcy, a jedynym ródem jej autentycznej przyjemnoci bya
satysfakcja, jak czerpaa z moliwoci omawiania tego romansu
z przyjaciómi.
Rozmowy na ten temat mog mie jeszcze wiksze znaczenie
dla mczyzn. Panuje wród nich ogólne przyzwolenie na romanse,
wic mczyzna nie obawia si krytyki kolegów. Kobiety na ogó
sobie nie uwiadamiaj, jak otwarcie rozmawiaj o romansach mczyni. Wydaje nam si, e rozmawiaj przede wszystkim o interesach i sporcie, i tak jest, ale tylko wtedy, gdy jestemy w pobliu. Pod
nasz nieobecno rozmawiaj take o seksie — a szczególnie o romansach. Tak jak uczniowie szkoy redniej nie rozmawiaj o seksie ze
staymi dziewczynami (w tym przypadku onami albo partnerkami),
ale midzy sob wymieniaj informacje na temat swoich podbojów
miosnych.
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Po wydaniu Beyond Affairs przeprowadziam z rónymi mczyznami kilka ciekawych rozmów na temat tego aspektu ich ycia. Ci,
którzy przerwali romanse (po tym, jak odkrya je ona), opowiadali,
jak bardzo brakuje im swoistej wizi, jaka tworzy si midzy mczyznami rozmawiajcymi o romansach. Na co dzie raczej nie obserwujemy takich reakcji, ale telewidzowie mieli rzadk okazj zobaczy takie zachowanie podczas jednego z odcinków „The Oprah
Winfrey Show”, gdy to caa widownia skadaa si z mczyzn (onatych i nieonatych), którzy mieli za sob skok w bok. Pod wzgldem
atmosfery program przypomina jakie wydarzenie sportowe — na
uwagi o romansach uczestnicy reagowali owacjami.
Dla wikszoci mczyzn ta aprobata otoczenia odgrywa szczególn rol. Czuliby si sfrustrowani, gdyby nie mogli omawia swoich
dowiadcze z przyjaciómi. I cho sam romans daje im mnóstwo
satysfakcji, czerpi równie ogromn przyjemno z imponowania
przyjacioom historiami o swoich przygodach.
Ogólnie rzecz biorc, wdajcy si w romanse mczyni czsto
mog liczy na akceptacj (a nawet pewn pozycj) wród znajomych,
ale, co ciekawe, odnosi si to wycznie do mczyzn romansujcych
„skutecznie”, czyli tak, by nie dowiedziaa si o tym ona. Dopóki
partnerka nie wie (i rzekomo nie jest krzywdzona), wizerunek mczyzny jest nieskazitelny, a on sam moe si nawet szczyci tym, e
tak sprytnie sobie radzi. Jeli jednak da si przyapa i w ten sposób
zrani on, poniesie klsk, zarówno we wasnym przekonaniu, jak
i w oczach kolegów, którzy wczeniej akceptowali jego romanse czy
wrcz im przyklaskiwali.

O Fascynacja i dreszczyk emocji
Ilekro w rodkach przekazu pojawiaj si doniesienia o romansie
jakiej osoby publicznej, zawsze jest o tym bardzo gono, a wikszo
ludzi chce pozna jak najwicej szczegóów. Ten temat jest przedmiotem fascynacji i odbiorcy porednio czerpi pewien rodzaj przy– 62 –
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jemnoci z uczestniczenia w czyim romansie. Powieci o tematyce
miosnej i opery mydlane gloryfikujce romanse ciesz si olbrzymim
powodzeniem i popularnoci. Romans to take motyw przewodni
wielu artykuów w czasopismach, felietonów w gazetach, filmów
i programów telewizyjnych (jako temat talk show albo filmu tygodnia).
Moe i pochopnie osdzamy ludzi nawizujcych romanse, ale
jednoczenie zachowujemy si tak, jakby byo wprost przeciwnie.
W wikszoci przypadków przyjemno z koncentrowania si na tej
kwestii nie jest zbyt oczywista, ale mona j zaobserwowa wanie
u publicznoci programów typu talk show. Osoby zasiadajce na
widowni wyranie podkrelaj swoj wiar w monogami i brak
przyzwolenia na romanse, ale zarazem zamiewaj si z tego do rozpuku i temat dyskusji najwyraniej budzi w nich niezdrow ekscytacj.
Oto fragment rozmowy z pewnego talk show. Gospodarz programu rozmawia z gociem, który przyzna si do prowadzenia ycia
pozamaeskiego:
Gospodarz: „Jest pan onaty od dwudziestu lat?”.
Go : „Tak”.
Gospodarz: „A przez ile lat kombinowa pan na boku?”.
Go : „Przez wszystkie te lata”.
W tym momencie publiczno wybucha gromkim miechem.
Nie jest to przypadek jednorazowy — ta reakcja powtarza si wielokrotnie w czasie trwania programu. Naturalnie, po czci moe to
by nerwowy miech, ale ogólna atmosfera panujca w studiu jako
nie pasuje do dyskusji o kwestii bdcej przedmiotem powszechnego
potpienia. Miny osób zasiadajcych na widowni wyranie wskazuj,
e towarzystwo dobrze si bawi.
To nie jest odosobniony przypadek dotyczcy tylko jednego talk
show — to typowe reakcja na poruszenie problemu romansu. Mamy
zatem do czynienia z sytuacj, w której ludzie sownie potpiaj
romanse, a z drugiej strony – akceptuj je swoim zachowaniem. Takie
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sprzeczne stanowisko to jeden z czynników sprzyjajcych nawizywaniu romansów oraz wyrane utrudnienie w propagowaniu
odpowiedzialnego stosunku do tego problemu.

Zasada dyskrecji
Elementem spoecznym, który w najwikszym stopniu sprzyja romansom, jest spowijajca je aura tajemniczoci (i w efekcie nasza fascynacja tym tematem). Ze wzgldu na opowieci o znanych ludziach
uwikanych w romanse i z uwagi na sposób, w jaki nagminnie przedstawia si je w filmach, telewizji i prasie, mona by odnie wraenie,
e ten temat wcale nie jest a tak tajemnic. Jednak w sytuacji, gdy
romans naprawd ma znaczenie, czyli w prawdziwym yciu, o tym
problemie prawie w ogóle si nie mówi. W naszym spoeczestwie
obowizuje swoista zasada dyskrecji, która obejmuje nas wszystkich
i wpywa na kady aspekt tego problemu.
Opinia publiczna wyznaje ogóln zasad, e o romansach rozmawia nie mona. Std ju tylko krok do przekonania, e rozmawia o nich po prostu nie naley. Poniewa wiele osób traktuje romanse
jako co zego, uznaj oni, e ta zasada dyskrecji jest suszna. Jednak zajmujc takie stanowisko, otaczamy ten temat pewn ochron
i poparciem, a to przyczynia si do zwikszenia prawdopodobiestwa
wystpowania romansów.
Zasada dyskrecji stanowi swoiste zabezpieczenie przed reakcj
wiata, przez co czowiek moe atwiej wda si w romans, bez
koniecznoci ponoszenia ani nawet powanego rozwaania konsekwencji takiego postpowania. Dopóki popierana przez nas dyskrecja dziaa jak paszcz ochronny, nie moemy oczekiwa , by osoby
wdajce si w romanse bardziej przejmoway si skutkami swojej
decyzji.
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Dyskrecja chroni romansujc osob na wiele rónych sposobów.
Jeli partner ma jakie podejrzenia, zawaha si przed zapytaniem
o to wprost. Jeli przyjaciele albo wspópracownicy wiedz o romansie, zawahaj si przed powiedzeniem o tym partnerowi romansujcej
osoby. Jeli partner odkrywa romans, zawaha si przed podzieleniem si t informacj z innymi wanymi osobami (matk, dzie mi,
duchownym). Czowiek wdajcy si w romans zaczyna liczy na t
wspóprac w zachowywaniu tajemnicy, na czym mu przecie bardzo zaley.
Pod adnym pozorem si nie przyznawaj. Pytany, zaprzecz. Przyapany,
mów jak najmniej. To podstawowa zasada dyskrecji panujca wród
romansujcych osób. adna z nich nie zadaje sobie trudu, eby zapyta , dlaczego obowizuje ich to motto — po prostu tak ju jest. By
moe w pewnym stopniu wynika to z ludzkiego instynktu samozachowawczego. To zrozumiae, e takie osoby nie chc by zdemaskowane, poniewa w takiej sytuacji musiayby ponie konsekwencje
swoich czynów, wic wikszo ludzi zadaje sobie niebyway trud,
by wypiera si romansu i unika jakiejkolwiek dyskusji na ten temat.
Gdy kto zaczyna si zastanawia , czy przypadkiem nie powiedzie swojemu partnerowi o romansie, najczciej syszy, e lepiej si
powstrzyma . To, co spotkao Jamesa, gdy postanowi mi powiedzie
o swoich romansach, jest do typowe. Kiedy zwierzy si ze swoich
zamiarów przyjacielowi, ten baga go, by si nie przyznawa. By
przekonany, e to bdzie koniec naszego maestwa. James wiedzia
jednak o moich podejrzeniach i uzna, e jeli si otwarcie przyzna,
zanim sama zadam mu to pytanie, bdziemy mieli wiksze szanse
na uratowanie maestwa — i mia suszno . Jednak ostrzeenie
jego przyjaciela wpisuje si w ogólne przekonanie o wielkiej wartoci
dyskrecji w rozwizywaniu kwestii romansów.
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O Specjalici i pochwaa dyskrecji
O dziwo, tak dyskrecj radz te przewanie specjalici z poradni
maeskich, terapeuci oraz redaktorzy rubryk z poradami. Wielu
z nich wyraa stanowcze przekonanie, e nie naley mówi partnerowi o swoim romansie. Typowym przykadem takiej porady jest
zdanie z ksiki Husbands and Wives autorstwa Melvyna Kindera
i Connella Cowana: „Z reguy nie popieramy takich wyzna, poniewa szkody przez nie spowodowane s czsto nie do naprawienia”3.
Wikszo czonków BAN ma zgoa odmienne podejcie do tej
sprawy i uwaa, e prezentowana przez specjalistów postawa sprzeciwu wobec ujawniania romansów jest bardzo irytujca.
Bardzo si rozzociam, gdy usyszaam, jak specjalistka zachca
pewnego mczyzn do ycia w kamstwie. Zadzwoni on do jej talk
show z pytaniem, jak odzyska zaufanie ony. Mia romans i chcia
by szczery, wic si przyzna, a teraz pragn odbudowa zwizek
z on. Gospodyni programu ostro go skrytykowaa: powiedziaa, e
mówic onie o romansie popeni okropny bd. Chtnie bym jej wyjania, o ile lepsza bya dla mnie szczero od domysów.
Sama mam podobne odczucia: szczero jest lepsza ni lata podejrze i wtpliwoci. Ten problem dzieli wielu terapeutów i przewija
si take podczas „Bill Boggs Midday”, produkowanego w Nowym
Jorku telewizyjnego talk show, w którym w 1980 roku gocilimy
z Jamesem i pewnym terapeut. Ten ostatni zdecydowanie odradza
informowanie partnera o romansie, twierdzc, e wie si to ze
zbyt duym ryzykiem rozpadu maestwa. Bill Boggs, gospodarz
programu, równie stanowczo jak my wskazywa na paradoksalno i niesprawiedliwo sytuacji, w której przyjmujemy do wiado-

3

Melvyn Kinder, Connell Cowan, Husbands and Wives, Clarkson N. Potter,

Nowy Jork 1989.
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moci ogromny odsetek ludzi wdajcych si w romanse, a jednoczenie twierdzimy, e nie moemy ujawnia tych przypadków
i reagowa na nie.
James i ja odwoalimy si do wasnych przey , bdcych przykadem tego, e mona przyzna si do romansu i wspólnie rozwiza
t sytuacj w celu zbudowania lepszego zwizku. Jednak terapeuta
zbagatelizowa nasze dowiadczenia, w przekonaniu, e jest to sytuacja nietypowa. Powiedzia, e jestemy wyjtkami i e wikszo par
nie zdoaaby dokona tego, co my. Niezupenie si z tym zgadzam
i nie chc, eby inni si zniechcali tylko dlatego, e w danej chwili
wydaje im si, i nie udwign tej sytuacji. Wiem, jak bardzo moe
zmieni si czowiek. Na wczesnym etapie romansów Jamesa z pewnoci nie moglibymy o nich rozmawia i nie osignlibymy porozumienia, ale razem doylimy dnia, w którym bylimy do tego zdolni —
i takie sowa otuchy kieruj do innych. T zdolno moe rozwin
kady, kto pragnie zbudowa zwizek oparty na szczeroci.
Warto podj ten wysiek, poniewa osoby ostrzegajce przed
ryzykiem zwizanym z ujawnieniem romansu nie bior pod uwag
tego, e podobne ryzyko wie si z jego zatajeniem. W maestwach,
w których romanse utrzymywane s w tajemnicy, unika si rozmów
na pewne tematy, poniewa oszukujcy partner obawia si, e zostanie zdemaskowany, a druga osoba nie chce sprawia wraenia podejrzliwej. Z tego powodu w wielu maestwach panuje nieszczero
i zakamanie. Wtpi, eby para zdoaa przez reszt ycia ukrywa
co takiego, nie naraajc jednoczenie swojego zwizku. Wysokie
wskaniki rozwodów mog by w duej mierze spowodowane poczuciem wyobcowania rodzcego si w reakcji na brak szczeroci
w sprawie romansu, nawet jeli sam ten problem nie jest poruszany
w rozmowach.
Tak wic niektóre zwizki si rozpadaj, poniewa partnerzy nie
s gotowi na to, by spojrze prawdzie w oczy, ale znacznie czciej
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powodem rozpadu jest próba zatajenia romansu. I nawet jeli maestwo nie skoczy si rozwodem, to ze wzgldu na sekrety jednego
z partnerów prawdopodobnie stanie si puste i pozbawione znaczenia. By moe nie ma ucieczki od bólu, bez wzgldu na to, czy romans
zostanie ujawniony, czy nie. Czsto jest to tylko kwestia czasu: maestwo zmienia si w gr pozorów albo wychodzi na jaw prawda,
z caym towarzyszcym jej bólem.
Daleko mi do umniejszania cierpienia wicego si z ujawnieniem romansu, ale jedn z zalet sytuacji, w której jedno z partnerów
samo z siebie informuje o romansie, nie czekajc na nieoczekiwane
zdemaskowanie, jest to, e mona wówczas poczyni pewne przygotowania mogce znacznie zagodzi ból czekajcy drug osob. Ten,
kto przyznaje si do romansu, ma obowizek podj stosowne kroki
zmierzajce do zwikszenia prawdopodobiestwa, e ujawnienie
doprowadzi do umocnienia wizi, a nie jej zerwania.
Po pierwsze, taka osoba musi si kierowa pragnieniem naprawienia zwizku, a nie tylko zrzucenia z siebie poczucia winy. Musi
by take przygotowana na to, by znie i waciwie zinterpretowa
reakcj partnera, bez wzgldu na to, jakiego zachowania si spodziewa. Istotne jest take zaplanowanie momentu ujawnienia romansu. Naley wzi pod uwag takie czynniki, jak ogólny poziom
samooceny partnera, inne problemy albo napicia, z jakimi obecnie
si zmaga, jak równie to, czy partner wyranie czuje si kochany.
Osoba, która zamierza ujawni romans, powinna przede wszystkim
zatroszczy si o przygotowanie partnera do wysuchania tej informacji.
By moe najwaniejszy czynnik pozwalajcy okreli konsekwencje tego wyznania to rozpatrywanie romansu w kontekcie ogólnospoecznym. Jeli, dla przykadu, kto dowiaduje si o romansie partnera i bierze t sytuacj do siebie oraz uznaje j za klsk partnera,
to prawdopodobnie przeyje tak typowy w tej sytuacji wstrzs.
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Jeli jednak jaka osoba dowiaduje si o romansie partnera i zdaje
sobie spraw, e ta sytuacja nie godzi w ni osobicie i e nie tylko jej
partner jest za ni odpowiedzialny, to jest znacznie bardziej prawdopodobne, e zechce wysucha jego racji i zareagowa na t sytuacj tak, by na dusz met jako ycia pary ulega poprawie.
Coraz wicej specjalistów w pracy z parami poszukujcymi
pomocy uwzgldnia t perspektyw spoeczn i czciej zachca do
odpowiedzialnych wyzna, które mog sprzyja budowaniu zwizku
opartego na szczeroci. Pojawiy si sygnay, e niektórzy terapeuci
dostrzegli potrzeb porzucenia dyskrecji w podejciu do romansów.
Jest wród nich Frank Pittman, autor ksiki Private Lies. Inny specjalista, który wielokrotnie podkrela potrzeb szczeroci, to John
Powell. W swojej ksice The Secret of Staying in Love, zdecydowanie
opowiada si za szczeroci jako podstaw budowania takiego zwizku, jakiego pragnie wikszo ludzi.
S tacy, którzy twierdz, e nie naley by do koca otwartym
i szczerym z tymi, których si kocha. To by ich zabio. Zwolennicy tej teorii twierdz, e musimy by szczerzy tylko co do
tej czci siebie, któr ujawniamy. Trudno mi w to uwierzy .
Kady musi dokona zasadniczej oceny trwaoci danego
zwizku oraz poziomu zrozumienia i akceptacji. Tak rozmow
mona przeprowadzi teraz albo, jeli wyda si to nieroztropne,
w jakim momencie w przyszoci, gdy osignie si ju wymagan gbi zrozumienia i akceptacji. Cige zatajanie tej informacji oznacza cige braki w zwizku i stanowi przeszkod
dla potencjalnej mioci4.
Niestety, wikszo specjalistów odradzajcych ujawnianie romansu odradza zarazem obszerne omawianie tej kwestii, gdy prawda
ju wyjdzie na jaw. Typowy przykad takiej porady mona znale
4

John Powell, The Secret of Staying in Love, Niles, Argus, Illinois 1974.
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w ksice Josepha i Lois Bird zatytuowanej Marriage is for Grownups:
„Gdy para ju postanowi, e chce odbudowa maestwo, powinna
najpierw uzna zgodnie, e ju nie warto wraca do tematu romansu.
To jedyne racjonalne rozwizanie, a jednak wiele par ma trudnoci
z wytrwaniem w takiej decyzji”5.
Z tego samego zaoenia wychodz te redaktorzy rubryk z poradami, jak cho by Carol Botwin z czasopisma „New Woman”: „Nie
pytaj ma, dlaczego wda si w romans. Sprowokuj go do rozmowy
o waszym maestwie bez nawizywania do przeszoci”6.
Czonkowie BAN systematycznie donosili mi o swoich trudnociach w kontaktach ze specjalistami wyznajcymi takie pogldy. Oto
sprawozdanie z jednego ze spotka grupy, podczas którego uczestnicy uznali zgodnie, e po ujawnieniu romansu trzeba o nim czciej
i szczerzej rozmawia .
Co do dwóch rzeczy bylimy absolutnie zgodni. Po pierwsze, wizyty
w poradni maeskiej byy bezowocne. Specjalici nie popierali dugich godzin otwartych rozmów, tak potrzebnych do pokonania bólu —
zalecali zapomnie i zacz wszystko od pocztku. Po drugie, naley
by ze sob szczerym take we wszystkich innych sprawach. Szczero
to podstawa. Musi by te ch stawienia temu wszystkiemu czoa.
Dopiero wtedy mona zabra si za odbudowywanie zwizku i zaufania. Myl, e „specjalici”, czy „eksperci” musz przemyle problem
romansu, eby naprawd zrozumie, jak si czuje czowiek, który
dowiedzia si o czym takim.
Napyway te do mnie informacje o specjalistach, którzy posunli
si nawet do sugestii, e dana osoba jest w pewnym sensie gorsza,
tylko dlatego, e nie umie szybciej doj do adu ze swoimi uczuciami.

5
6

Joseph i Lois Bird, Marriage is for Grownups, Doubleday, Nowy Jork 1969.
Carol Botwin, Advice, „New Woman”, padziernik 1988.
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Psycholog zupenie nie pomóg mi si upora z moimi uczuciami.
Ilekro mówiam, co czuj, odpowiada, e nie mam do tego prawa.
Moja terapeutka mówi mi, e pytania, które nieustannie mnie
drcz, to zapewne podwiadome denie do uwolnienia si z tego
maestwa, w przeciwnym razie atwo bym si ich pozby.
Dwa miesice po tym, jak sprawa wysza na jaw, usyszaam, e
co jest ze mn nie tak, bo nie umiem o tym zapomnie. Terapeutka
mówi: „Niech pani przestanie si nad sob uala”. Czy to naprawd
jest takie proste? Potrzebuj potwierdzenia, e moje uczucia nie s
czym wyjtkowym.
W takim podejciu specjalistów tkwi pewien paradoks. Jeli chodzi o inne kwestie interpersonalne, panuje ogólna zgoda co do tego,
e omawianie problemów jest bardzo wane. W wiecie biznesu
umiejtno dyskutowania o rónicach i rozwizywania problemów
jest uznawana za kluczow. Ten, kto chce by dobrym rodzicem,
musi postawi na efektywn komunikacj z dzieckiem. Dzielenie
si odczuciami jest zalecane parom zmagajcym si z rozmaitymi
innymi problemami, tymczasem jeli chodzi o romanse, specjalici
przewanie traktuj dugie dyskusje na ten temat jako przeszkod
w odciciu si od przeszoci i rozpoczciu nowego ycia.
Osoby wyznajce taki pogld nie dostrzegaj tego, e to, co niewyjanione, zostaje „zamiecione pod dywan” — i moe przeladowa par do koca ycia. Ludzie musz ze sob rozmawia , a zrozumiej sytuacj na tyle, by naprawd si od niej odci . Poza tym
czasem atwiej si zmierzy z faktami ni z fantazjami. Cho kady
musi sam zdecydowa , czego chce si dowiedzie i czy jest gotów
si zmierzy ze wszystkim, co moe usysze , ma jednak prawo zapyta o dowolny interesujcy go aspekt romansu partnera.
To naturalne, e czowiek chce zrozumie co, co wikszo z nas
uznaje za tak istotne. Pamitam, jak krytyczn rol w moim procesie
dochodzenia do siebie odegray wielogodzinne rozmowy na ten
– 71 –

Mit monogamii. Jak poradzi sobie ze zdrad partnera

temat. Nie próbowaam odzyska równowagi ani znale powodu
do zakoczenia maestwa. Staraam si po prostu zrozumie , co
si stao, znale jaki sens w caym tym chaosie, który mnie wtedy
otacza.

O Nastpstwa zasady dyskrecji
Jednym z najwaniejszych nastpstw zasady dyskrecji jest to, e dyskrecja dodatkowo pogbia problemy, z którymi zmagaj si ludzie
usiujcy doj do adu z romansem partnera. Zasada dyskrecji powoduje, e zostaj sami ze swoim niepokojem, jeli czego si domylaj, i sami ze swoim bólem, gdy prawda wychodzi na jaw. Cakiem
moliwe, e taka izolacja zagraa zdrowiu psychicznemu jednostki
nawet bardziej ni konieczno zmierzenia si z faktycznym problemem. W rozdziaach 3. i 4. zajmiemy si szerzej uczuciem rozpaczy, które towarzyszy osobom samotnie zmagajcym si z niepokojem, zagubieniem i bólem.
Zasada dyskrecji powoduje te, e znacznie trudniej uzyska
informacje na temat nieosobistych, ogólnospoecznych czynników
sprzyjajcych romansom i zrozumie ich znaczenie. Bez tej informacji czowiek nie moe spojrze na swoj sytuacj z dystansu, wic
nadal postrzega j w kategoriach osobistej poraki. Tak napdza si
bdne koo: czowiek cierpi w milczeniu i najczciej dwiga ten
ciar emocjonalny do koca ycia.
Mimo konsekwencji, jakie pociga za sob wyznawanie zasady
dyskrecji, rzadko si zdarza, by komu w ogóle przyszo do gowy
postpowa inaczej, tymczasem zlekcewaenie tej zasady moe prowadzi do zgoa odmiennych skutków. Przykadowo, ona pewnego
prominentnego biznesmena, gowy rodziny i lokalnego dziaacza,
przyapaa go, jak uprawia na biurku seks ze swoj sekretark.
Zamiast wzi to do siebie i zatai przed otoczeniem, a w midzyczasie leczy rany i zastanawia si, co dalej pocz , kobieta zacza
otwarcie mówi o tym, co si stao. Mieszkali w niewielkim miecie
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i wkrótce praktycznie wszyscy znali t histori. Jak sobie nietrudno
wyobrazi , konsekwencje (zarówno dla niego, jak i dla niej) byy
cakiem inne, ni wtedy, gdyby kobieta przestrzegaa akceptowanych
spoecznie zasad. Tym sposobem unikna stereotypu „ofiary” i pokazaa, e jest siln, pewn siebie osob, która zdaje sobie spraw, i
ten incydent nie wiadczy o jej wartoci jako kobiety albo ony. A jej
m musia si zmierzy z konsekwencjami swoich czynów i wzi
na siebie cz odpowiedzialnoci za t sytuacj.
By moe nie jest to typowa reakcja na romans, ale pokazuje ona,
jak brak dyskrecji moe zmieni nastpstwa tej sytuacji dla samych
zainteresowanych i wyobraenia innych na ten temat. Skoro ludzie
nie mog liczy na to, e zasada dyskrecji zadziaa jak tarcza ochronna,
by moe zmieni swój sposób mylenia — i postpowania. A druga
strona z pewnoci poczuje si silniejsza i szybciej dojdzie do siebie,
poniewa nie bdzie ju musiaa ze wstydu kry si przed spojrzeniami innych, z nadziej, e si o niczym nie dowiedz.
Wikszo ludzi, których osobicie dotyka problem romansu, nadal
pozostanie pod dyktatem zasady dyskrecji, dopóki nie dojdzie do
zmiany mentalnoci spoeczestwa. Jak moemy oczekiwa , e ludzie
bd si dzielili swoimi obawami i podejrzeniami, skoro uznajemy,
e w takiej sytuacji wypada zachowa milczenie? Uwane spojrzenie
na nastpstwa tego milczenia wskazuje konieczno zrewidowania
tego, co „wypada”. Na pewno wypada próbowa zagodzi ból i niepokój tych, którzy cierpi samotnie z powodu naszej le pojtej
dyskrecji.
W nastpnym rozdziale skupimy si na przeyciu, jakim jest
próba osobistego uporania si z romansem partnera. Na szczcie,
nie musimy sami przez to przechodzi , ale moemy uczy si na
bdach tych, którzy mieli bezporednio do czynienia z tym problemem. Lepsze zrozumienie bólu spowodowanego przez postrzeganie
romansów w kategoriach osobistych moe by motorem do zmiany
nastawienia i zachowania.
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