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Rozdziaã 14.

Bez ciebie umrē
czyli
dlaczego wikãamy siē w uzaleĳniajĎce zwiĎzki

Usïyszaïam kiedyĂ w telewizji poradÚ znanej aktorki, ĝe „ten
wïaĂciwy” partner to taki, na myĂl o którym nie wyobraĝasz sobie
ĝycia bez niego. Bardzo mnie to zatrzymaïo — bo myĂlÚ, ĝe to
prosta droga do uzaleĝnienia. Czy nie powinniĂmy bardziej byÊ
z kimĂ, bez kogo ĝycie sobie wyobraĝamy?
Rady i wskazówki w takich sprawach to czysta teoria. Bo rady odnoszÈ siÚ raczej do myĂlenia, a o zwiÈzkach decydujÈ emocje. JeĂli to
siÚ w ogóle jedno na drugie przekïada, to chyba tylko tak, ĝe uĝywamy
myĂlenia, ĝeby te emocje uprawomocniÊ. UzasadniÊ decyzje, które
i tak juĝ sÈ podjÚte.
Przy czym jedno zastrzeĝenie. Kiedy mówiÚ, ĝe o zwiÈzkach decydujÈ emocje, niekoniecznie mam na myĂli uczucia do partnera. Czasem o zwiÈzku z kimĂ decydujÈ uczucia wcale nie do niego, tylko
na przykïad do Ăwiata, jaki by siÚ miaïo bez niego. KtoĂ moĝe uwielbiaÊ osobÚ, z którÈ jest, a ktoĂ inny panicznie baÊ siÚ pójĂcia do
pracy miÚdzy ludzi. A partner zaradny, zasobny…
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Daje nam poczucie bezpieczeñstwa.
Jeszcze ktoĂ inny ĝywi silne uczucia w stosunku do swojej rodziny
pochodzenia. Nie wyobraĝa sobie powrotu do tej rodziny, bo te uczucia nie sÈ szczególnie dobre. A partner daje sposobnoĂÊ oddzielenia
siÚ od tego domu.
Albo samotnoĂÊ. Samotne macierzyñstwo, samotny wiek dojrzaïy
albo staroĂÊ, czasem utrata pozycji, uczestnictwa w Ărodowisku, gdyby
partner odszedï. To wszystko moĝe budziÊ silny lÚk.
W kaĝdym z tych przypadków otrzymamy silne przywiÈzanie
i trwaïy zwiÈzek oparty jak najbardziej na emocjach. PrzypuĂÊmy, ĝe
ktoĂ jednego dnia jest „ĝonÈ prezesa”, a kolejnego po prostu BaĂkÈ.
Na niektórych nie robi to wraĝenia. SÈ jednak osoby, u których sama
myĂl o tym wzbudza mnóstwo emocji. I ten ktoĂ nie bÚdzie wyobraĝaï
sobie ĝycia bez osoby, z którÈ jest. Z takimi uczuciami nie ma dyskusji
na poziomie teorii. Moĝna je sobie co najwyĝej uĂwiadomiÊ lub zdecydowaÊ, ĝe wolimy ich w sobie nie odkryÊ.
Jeĝeli ktoĂ ma problemy z asertywnoĂciÈ, tïumi zïoĂÊ lub kieruje
jÈ do Ărodka, raczej ulega innym, niĝ nimi kieruje, woli czuÊ siÚ bezpiecznie, niĝ zdobywaÊ i ryzykowaÊ — moĝe pojawiÊ siÚ tendencja do
poszukiwania opiekuna. KogoĂ, kto ma cechy, których ja nie mam.
Osoba skrajnie nieasertywna, widzÈc kogoĂ skrajnie agresywnego,
dozna wielkiej pokusy wejĂcia z nim w sojusz.
Bo on mnie obroni?
„On ma cechy, które bÚdÈ mi przydatne. Wprawdzie czasami te cechy
obracajÈ siÚ przeciwko mnie, ale przez duĝÈ czÚĂÊ wspólnie spÚdzanego
czasu jednak z tych cech korzystam”.
Odnosi wiÚc korzyĂci z relacji z takim partnerem, choÊ partner
moĝe obniĝaÊ samoocenÚ, krzywdziÊ. Zdaje sobie sprawÚ, wprawdzie
póïĂwiadomie, ĝe ta relacja moĝe szkodziÊ, powoduje utratÚ moĝli-
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woĂci decydowania o sobie. JednoczeĂnie przypisuje partnerowi duĝÈ
wartoĂÊ, postrzega go jako silnego i niezaleĝnego.
Aktorka, którÈ pani cytuje, mogïa mieÊ
na myĂli raczej doĂÊ zdrowÈ sytuacjÚ. Jest
ZWIčZEK TO JEDNAK
jakiĂ czïowiek i jest w porzÈdku, szkoda by
ZWIčZEK I TROCHĒ SIĒ
byïo, gdyby miaï zniknÈÊ. I bardzo by to
ZAWSZE ZRASTAMY.
bolaïo. Bo jak moĝe nie boleÊ? ZwiÈzek to
PYTANIE, CZY SKÓRč,
jednak zwiÈzek i trochÚ siÚ zawsze zrastamy.
CZY DO TEGO STOPNIA,
ĲE DZIELIMY
Pytanie, czy skórÈ, czy do tego stopnia,
JUĲ NAWET NERKI
ĝe dzielimy juĝ nawet nerki. Bo takie
sformuïowanie moĝe teĝ opisywaÊ inny stan.
Rzeczywistej caïkowitej zaleĝnoĂci. „Bez niego (bez niej) umrÚ”. „Caïa
moja toĝsamoĂÊ opiera siÚ na tym, ĝe jestem z niÈ (z nim)”.
Uzaleĝniamy siÚ od konkretnej osoby czy raczej od stanu, w jaki
wprowadza nas bycie z kimĂ?
Uzaleĝnienie od partnera to wïaĂciwoĂÊ naszej psychicznej struktury.
Nie wywoïuje tego partner, tylko my „tak mamy”. SÈ ludzie, którzy,
wchodzÈc w bliskÈ relacjÚ, natychmiast bardzo silnie siÚ przywiÈzujÈ,
chcÈ zawïaszczyÊ partnera, panicznie bojÈ siÚ porzucenia i reagujÈ duĝymi emocjami, gdy poczujÈ, ĝe porzucenie jest moĝliwe. ObojÚtnie,
czy to realne, czy nie — juĝ sama myĂl o porzuceniu budzi lÚk,
wywoïuje uczucie pustki, braku oparcia. A nawet poczucie dosïownie
rozpadania siÚ lub znikania. Takie osoby bardzo impulsywnie reagujÈ
i nie sÈ w stanie tego opanowaÊ. ChoÊ na poziomie intelektualnym
mogÈ rozumieÊ, ĝe to im szkodzi.
Na drugim krañcu skali sÈ osoby, które nie pozwalajÈ sobie wchodziÊ w ĝadnÈ bliskoĂÊ, bo bojÈ siÚ odrzucenia i straty. CzujÈ, ĝe
pragnienie zbliĝenia siÚ prowadzi do upokarzajÈcej sytuacji. WiÚc
nie chcÈ chcieÊ.
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BÚdÈc w kilku zwiÈzkach, powtarzamy mechanizm uzaleĝnienia?
Czy to siÚ moĝe zdarzyÊ tylko raz i Ăwiadczy na przykïad o tym,
ĝe to „miïoĂÊ prawdziwa”, a bez tego czïowieka nie moĝemy po
prostu ĝyÊ — w co chciaïoby wielu z nas wierzyÊ...
Nie w kaĝdym zwiÈzku danej osoby stan uzaleĝnienia musi siÚ
powtórzyÊ.
Przed chwilÈ wspomniaïem o dwu krañcach skali — to sÈ dwa
skrajne sposoby radzenia sobie z tym samym problemem: z lÚkiem
przed utratÈ i z poczuciem, ĝe tej utraty siÚ nie przetrwa. Niektórzy
ludzie w ciÈgu ĝycia kilka razy przechodzÈ z jednej skrajnoĂci w drugÈ.
Z jednym partnerem lub kilkoma kolejnymi bÚdzie to unikanie zbliĝenia, chïodny zwiÈzek, pseudoasertywnoĂÊ. A z innym — uwiÈzanie,
„spanie na wycieraczce”. Ale wciÈĝ — nie jest to zwiÈzane z partnerem. To wïaĂciwoĂÊ naszej wïasnej struktury. Takie stany dziejÈ siÚ
w nas, a nie dlatego, ĝe partner coĂ nam zrobiï lub ma szczególnie
uzaleĝniajÈce wïaĂciwoĂci. Tak siÚ moĝe wydawaÊ uzaleĝnionej osobie.
To jednak zïudzenie.
Jak ma siÚ uzaleĝnienie do potrzeby kontroli?
Uzaleĝnienie jest przyczynÈ, a potrzeba kontrolowania partnera jednym z moĝliwych sposobów radzenia sobie z lÚkiem, który z tego
uzaleĝnienia wynika. WidaÊ to wyraěnie w niektórych zwiÈzkach,
w których wystÚpuje przemoc. KtoĂ komuĂ dokïadnie wylicza czas —
zakupów, drogi do pracy, ogranicza dobór znajomych, kontakty
z rodzinÈ pochodzenia, utrudnia zapraszanie ludzi do domu, sprawdza pocztÚ, komórkÚ, wylicza pieniÈdze, zabrania iĂÊ do pracy albo
zniechÚca do tego na róĝne sprytne sposoby.
To próby stopienia siÚ z drugÈ osobÈ w jedno — przez przejÚcie
nad niÈ caïkowitej kontroli. I ĝadne tïumaczenia, ĝe inni ludzie majÈ
swoje prawa, ĝe to naduĝycie, nie bÚdÈ odnosiÊ skutku. Bo problem
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w tym, ĝe ten ktoĂ ma poczucie, ĝe nie przeĝyje straty. Nawet jeĂli
na poziomie rozumu wie, ĝe nieïadnie jest sprawdzaÊ komuĂ komórkÚ,
i tak sprawdzi. A czÚsto rozumowo teĝ tego nie wie. Bo gïowa sïuĝy
tylko do tego, by potrzeby emocjonalne — potrzebÚ chronienia siÚ
za wszelkÈ cenÚ przed osamotnieniem i pustkÈ — skuteczniej zaspokajaÊ. ZnajdowaÊ logiczne uzasadnienia dla zachowañ kontrolujÈcych.
Im sprawniejszy umysï, tym znajduje logiczniejsze uzasadnienia.
Wolimy byÊ z partnerem nawet raniÈcym niĝ sami?

NA PIERWSZYM MIEJSCU
JEST ZAWSZE POTRZEBA
BYCIA Z KIMĦ. BYCIA
W RELACJI. TO JEST
PIERWOTNA POTRZEBA,
TAKA JAK U ZWIERZčT
ALBO U MAâYCH DZIECI.
PÓİNIEJ Sč POTRZEBY
WYUCZONE — GODNOĦCI,
SZACUNKU

Na pierwszym miejscu jest zawsze potrzeba
bycia z kimĂ. Bycia w relacji. To jest pierwotna potrzeba, taka jak u zwierzÈt albo
u maïych dzieci. Póěniej sÈ potrzeby wyuczone — godnoĂci, szacunku. JeĂli ktoĂ
nie doĂwiadczyï zaspokojenia pierwotnych
potrzeb, mocuje siÚ z tym brakiem póěniej
w ĝyciu. Próbuje zaspokoiÊ je za wszelkÈ
cenÚ, by uniknÈÊ powtórzenia tej pierwszej
frustracji. Potrzeby wyuczone, cywilizowane teĝ bÚdÈ istniaïy, ale
w krytycznej sytuacji ustÈpiÈ przed tym, co bardziej pierwotne.
Przed potrzebÈ bliskoĂci.
Nawet z partnerem, który nas krzywdzi, odpycha.

Wiele osób tego nie rozumie. Dla wiÚkszoĂci jest to trudne do przyjÚcia, ĝe tak siÚ dzieje. Ale tak jest. KtoĂ, kto ma raniÈcego partnera,
zwykle narzeka na niego, nie moĝe jednak odejĂÊ. Sïyszy od innych:
„On (ona) tak podle ciÚ traktuje. Jak moĝesz na to pozwalaÊ?
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Zostaw go (jÈ)”. Kiwa gïowÈ, zgadza siÚ, dalej narzeka, ale nie zostawia. Albo zostawia i wraca za jakiĂ czas.
Trudno przyznaÊ siÚ przed samym sobÈ, ĝe pod takim zachowaniem kryje siÚ potrzeba silniejsza niĝ poczucie bezpieczeñstwa czy
szacunek. WiÚc ludzie szukajÈ grzecznych, „cywilizowanych” wyjaĂnieñ, ĝe uzaleĝnienie spowodowane jest na przykïad sytuacjÈ obiektywnÈ — brakiem pieniÚdzy na samodzielne ĝycie, brakiem mieszkania, tradycjÈ spoïecznÈ. Ale to nieprawda. Praktyka wykazuje, ĝe
nawet jeĂli ludzie majÈ naprawdÚ komfortowe warunki socjalne i bardzo liberalne spoïeczeñstwo, takie uzaleĝnienie emocjonalne teĝ
wystÚpuje. Sytuacja socjalna nie jest rzeczywistÈ przyczynÈ, tylko wygodnym wytïumaczeniem.
Jak siÚ odnajdujÈ ludzie, by stworzyÊ taki zaleĝny zwiÈzek?
OdnajdujÈ siÚ po subtelnych sygnaïach. MówiÈ w pewnym sensie
wspólnym jÚzykiem. Wspólnym kodem. Jest taki kwestionariusz,
przeznaczony gïównie do wykrywania przyszïego potencjalnego sprawcy przemocy w zwiÈzku, w którym kilka punktów dotyczy wïaĂnie
uzaleĝnienia, bo to w przemocy czÚsty element. Na przykïad:





Czy na poczÈtku znajomoĂci mÚĝczyzna staraï siÚ
nadmiernie przyspieszyÊ naturalny bieg wydarzeñ?
Czy proponowaï od razu bliĝszy zwiÈzek, niĝ oczekiwaïaĂ?
Upieraï siÚ przy jak najszybszym Ălubie lub jak najszybszym
zamieszkaniu razem?

Dla wielu osób to sÈ dobre sygnaïy. Dowody zaangaĝowania i miïoĂci. Ale mogÈ to byÊ teĝ sygnaïy symbiotycznej osobowoĂci, która
nie toleruje ĝadnej odrÚbnej przestrzeni. Moĝna czasem spotkaÊ
takich ludzi, przy których ma siÚ wraĝenie, ĝe oni w ogóle nie przyjmujÈ do wiadomoĂci odrzucenia czy odmowy. Nie sïyszÈ „nie”.
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Kïopot zaczyna siÚ, kiedy mamy ochotÚ na przykïad wyjĂÊ z kolegÈ
czy koleĝankÈ bez partnera i okazuje siÚ, ĝe to niemoĝliwe. Na pierwszym etapie takie podejĂcie bywa niedostrzegalne. KtoĂ moĝe na przykïad bez koñca rozprawiaÊ o swoim partnerze. Dobry sygnaï czy zïy?
Róĝnica miÚdzy dobrym, zdrowym zaangaĝowaniem a obsesjÈ jest
dosyÊ wyraěna, ale trudno opisaÊ jÈ sïowami. To siÚ daje rozróĝniÊ,
kiedy w ogóle zaczniemy zastanawiaÊ siÚ nad róĝnicÈ. KtoĂ na przykïad uĝywa zwrotów: „Do grobowej deski”, „Razem na zawsze bez
wzglÚdu na wszystko”, „Bez ciebie bym nie przeĝyï (nie przeĝyïa)”,
„Nic nas juĝ nie rozdzieli”. Zdrowe, realne czy nie?
Moĝemy poznaÊ, ĝe jesteĂmy uzaleĝnieni od partnera albo ĝe
takiego zaleĝnego partnera mamy?
To pytanie o to, czy istnieje w tej kwestii jakaĂ norma.
Tylko kto miaïby jÈ okreĂliÊ? Ja bym powiedziaï, ĝe zwiÈzki, w których wystÚpuje uzaleĝnienie, to takie, w których strasznie mocno
zaczynamy siÚ szarpaÊ pomiÚdzy uczuciem porzucenia a uczuciem duszenia siÚ. I czÚsto to jest obopólne, dziaïa wymiennie.
No wïaĂnie, czasem trudno odróĝniÊ zaangaĝowanie, które
w kaĝdym zwiÈzku jest konieczne, od bycia uzaleĝnionym. Czy
potwierdziïby pan ogólne przekonanie, ĝe to kobiety bardziej siÚ
uzaleĝniajÈ od partnera? Jakie sÈ to mechanizmy, jeĂli to prawda?
Takie uzaleĝnienie trochÚ inaczej przejawia siÚ u kobiet, a inaczej
u mÚĝczyzn. U mÚĝczyzn czÚĂciej objawia siÚ w agresywnej albo autoagresywnej formie. Kobiety majÈ mniej takich moĝliwoĂci, ich agresja
jest spoïecznie mniej akceptowana, wiÚc uĝywajÈ innych narzÚdzi
— na przykïad szantaĝu emocjonalnego, dzieci, seksu. Ale obie strony
bywajÈ uzaleĝnione emocjonalnie.
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Czy moĝliwa jest zdrowa relacja w zwiÈzku, w którym jedno
z partnerów jest uzaleĝnione? Moĝna taki zwiÈzek „naprawiÊ”?
KtoĂ mi kiedyĂ opowiadaï, ĝe kiedy pokïóci siÚ z tÈ drugÈ osobÈ i ĂpiÈ
w oddzielnych mieszkaniach, dzwoni na zegarynkÚ albo na konkursy
telefoniczne, ĝeby mieÊ poczucie, ĝe z kimĂ rozmawia. Ma z kimĂ
kontakt. To jest poczucie niestabilnego „ja”, które znika, jak gdyby
siÚ rozpada, gdy zostaje siÚ samemu. Poczucie, ĝe wszystko siÚ rozleciaïo, ĝe ta osoba odeszïa na zawsze, nie wróci i teraz tylko pustka.
KtoĂ inny moĝe dostawaÊ furii, gdy mu druga osoba odmawia
dosïownie czegokolwiek. Bo widzi w tym na horyzoncie odrzucenie,
obojÚtnoĂÊ, obcoĂÊ, informacjÚ, ĝe tej drugiej osobie wcale nie zaleĝy.
Wszystko albo nic.
Jeĝeli ktoĂ reaguje w ten sposób, trudno rozwiÈzaÊ problem takich
zachowañ, naprawiajÈc zwiÈzek. Bo to nie zwiÈzek musi byÊ naprawiony. Te reakcje wynikajÈ z wewnÈtrz nas.
Jeĝeli chcemy coĂ naprawiaÊ, to tylko siebie.
Ale czy wtedy, gdy juĝ siÚ zmienimy, bÚdziemy jeszcze chcieli byÊ
z tym samym partnerem? W tym samym zwiÈzku? Róĝnie bywa…
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