
Przychodzi do mnie wiele listów, których nie jestem w stanie ani tutaj wszystkich zamieścić, ani 
odpowiedzieć na nie pojedynczo. Ponieważ listy te zawierają ogólne i powszechnie powtarzane 
pytania, postaram się odpowiedzieć na nie globalnie i w ramach poniższego artykułu streścić 
mój punkt widzenia.

tłum. Robert TULO Waśkiewicz 

Czasami jestem pytana na czym opieram swoje przekonania, zaprzeczając utartym i powszechnie przyjętym opiniom, jeśli nie 
jestem członkiem żadnej szkoły, sekty, ani żadnego konkretnego wyznania. Uważa się, że to właśnie przynależność do jakiejś 
wspólnoty zapewnia ludziom oparcie i pewność oraz stanowi podstawę wypowiadania się ex catedra. Istotnie, wierzę tylko w to, 
co mogę sama zweryfikować. Zrozumiałam znaczenie tych faktów dzięki temu co przeżyłam w życiu oraz dzięki tysiącom listów 
od czytelników moich książek, publikowanych od 1979 roku. 
Autorzy listów w zaskakujący sposób zaprzeczają, nie widząc tego, swej własnej, przeżytej w dzieciństwie, rzeczywistości. 
Przytoczone przez nich fakty pozwalają natomiast, zewnętrznemu obserwatorowi, dostrzec to zaprzeczanie. Są one pisane z 
pozycji rodziców, którzy nie mogą znieść faktu, że sami byli kiedyś dziećmi, a tym bardziej nie są w stanie tego dziecka w sobie 
pokochać. Trudno bowiem dostrzec punkt widzenia dziecka jeśli pomija się potraumatyczne cierpienia dzisiejszego dorosłego, 
jego symptomy fizyczne, depresje, myśli samobójcze i dręczące poczucie winy. 
Często słyszę gdy ktoś mówi, że nie był dzieckiem maltretowanym ani bitym, poza kilkoma może klapsami, które przecież nie 
mają najmniejszego znaczenia, lub kilkoma przypadkowymi kopniakami, na które sobie ten ktoś naprawdę zasłużył gdyż był 
nieznośny i grał rodzicom na nerwach. Jestem zapewniana przez moich czytelników i pacjentów, że tak naprawdę byli dziećmi 
kochanymi tylko rodzice byli biedni, przeciążeni, nieszczęśliwi, depresyjni, niedoinformowani lub pijący, i że sami wzrastali bez 
miłości. Nic więc dziwnego, że tracili cierpliwość i tak łatwo im było uderzyć własne dziecko. Słyszę słowa: „trzeba się starać ich 
zrozumieć”; „tak bardzo się chciało pomóc im bo przecież się ich kochało i martwiło się ich stanem”. Lecz pomimo największych 
wysiłków dzieciom nie udaje się uratować rodziców, wyciągnąć ich z depresji czy uszczęśliwić. 
Wyzwolone przez to niepowodzenie dręczące poczucie winy jest nieustające i niezmienne. Cały czas stajemy przed pytaniem: 
co robię źle? Dlaczego nie udaje mi się zaradzić problemom rodziców i uratować ich? Tak bardzo się staram. 
Owo poczucie winy w podobny sposób mogą wzmacniać terapeuci. Mówią, że musimy korzystać z dobrych stron życia, że 
powinniśmy w końcu wydorośleć, przestać robić z siebie ofiary, że nasze dzieciństwo już dawno się skończyło, że trzeba w 
końcu zamknąć ten rozdział życia i przestać ciągle do tego wracać. Mówią, że nie powinniśmy wciąż szukać winnych czy 
odpowiedzialnych za nasz stan bo nienawiść nas w końcu zabije, że powinniśmy wreszcie przebaczyć, zapomnieć i żyć dniem 
dzisiejszym, bo jeśli nie – to staniemy się pacjentem borderline lub zasłużymy na jakąś inną etykietkę. Lecz jak mamy to 
osiągnąć? 
Pacjenci mówią często jednym głosem: „Oczywiście, nie chcę obwiniać rodziców, bo ich kocham i powinienem być im 
wdzięczny za to, że w ogóle jestem na tym świecie. Mieli ze mną już i tak dość kłopotu. Ale w jaki sposób pozbyć się poczucia 
winy? Staje się ono jeszcze silniejsze gdy sam podnoszę rękę na swoje dzieci. To straszne czuć się niezdolnym by tego 



zaprzestać, i wpadać za każdym razem w stan przygnębienia. Nienawidzę się za te niepohamowane akty agresji, za chwile 
ślepego gniewu i furii. Co mogę z tym zrobić? Dlaczego muszę się ciągle nienawidzić i mieć poczucie winy? Dlaczego żaden z 
terapeutów, których miałem w najmniejszym stopniu mi nie pomógł? Od lat próbuję stosować się do ich zaleceń i pomimo tego 
nie udaje mi się uwolnić od poczucia winy ani pokochać samego siebie”. 
Zacytuję tutaj moją odpowiedź na jeden z listów zawierających wszystkie wymieniane wyżej wątpliwości: 
W swoim pierwszym liście deklarujesz, że nie byłeś bity i miałeś szczęśliwe dzieciństwo. W następnym liście opowiadasz, że 
jako dziecko srogo i okrutnie się obchodziłeś ze swoim psem gdyż byłeś „złośliwy i niegrzeczny”. Kto nauczył Cię w ten sposób 
patrzeć na siebie samego? Nie ma na świecie ani jednego dziecka, które maltretowałoby swojego psa nie będąc wcześniej 
samo maltretowane. Jest natomiast sporo ludzi, którzy mają podobną do Twojej opinię na swój temat i są chorzy z powodu 
poczucia winy. Dzieje się tak, gdyż nie mogą oni dopuścić do siebie świadomości o winie i odpowiedzialności rodziców; gdyż 
boją się, że będą ukarani za sam fakt, że sobie to uświadomią. Jeśli moje książki nie pomogły ci tego zobaczyć to niewiele 
więcej mogę zrobić. Najlepsze co możesz zrobić to przestać chronić rodziców przed swoimi uczuciami do nich. Gdy 
przestaniesz to robić zniknie przymus kompulsywnego powtarzania ich zachowań; przestaniesz się nienawidzić, przeklinać i 
czuć się potworem. 

W jaki sposób człowiek ma siebie kochać i szanować jeśli został nauczony, że nie jest godny miłości ? Skoro otrzymywał 
bolesne ciosy za to, że nie spełniał oczekiwań? Jeśli był dla swoich rodziców jedynie ciężarem, a nigdy radością; gdy wie, że nic 
na świecie nie zmieni odrazy i złości rodziców do niego? Człowiek ten przypuszcza, że jest jej rzeczywistą przyczyną choć nie 
jest to w najmniejszym stopniu prawdą. Czuje się winny i chce się poprawić, lecz nie znajduje sposobu by zaspokoić ich 
oczekiwania. Prawda jest taka, że rodzice wylewają na swoje dzieci złość, którą sami niegdyś musieli powstrzymać i stłumić 
będąc krzywdzeni przez swoich rodziców. Stanie się rodzicem zazwyczaj odblokowuje i wyzwala głęboko schowane uczucie 
dawnej złości.  
Kiedy naprawdę to zrozumiemy przestajemy oczekiwać od rodziców miłości. Wiemy dlaczego jej nigdy nie otrzymamy. Możemy 
sobie wtedy pozwolić na to by stanąć w końcu po stronie dziecka w nas, dostrzec to, jak strasznie byliśmy kiedyś traktowani i 
poczuć jak bardzo z tego powodu cierpieliśmy. Zamiast odczuwać współczucie do rodziców, jak niegdyś, zamiast starać się 
rozumieć ich a obwiniać siebie, zaczynamy otaczać siebie opieką. Jest to moment w którym rodzi się miłość do tego dziecka w 
nas, na którą nie było miejsca poprzednio. Kończy się czas gdy wyśmiewaliśmy się z własnego cierpienia, traktując je 
niepoważnie. Nadchodzi moment, w którym zaczynamy z szacunkiem patrzeć na dawny ból bezbronnego dziecka jakim 
byliśmy. Otwierają się przed nami zamknięte, przez długie lata, drzwi. Nie da się ich jednak otworzyć słowami nakazu: „musisz 
pokochać samego siebie”. Czujemy, że rady takie nas przerastają dopóki nie damy sobie prawa by ujrzeć bolesną prawdę o 
naszym dzieciństwie.Myślę, że zadaniem dobrej i udanej terapii powinna być właśnie zmiana punktu widzenia i wyjście ze 
schematów myślowych charakterystycznych dla bezwzględnej i bezuczuciowej postawy rodzica. Jeśli uda nam się poczuć, jak 
bardzo cierpieliśmy z powodu postępowania rodziców, empatia dla nich znika zazwyczaj bez żadnych wewnętrznych konfliktów. 
Zaczynamy wtedy odczuwać współczucie dla siebie samego i własnego dziecięcego cierpienia. Aby zmiana ta stała się możliwa 
potrzebujemy terapeuty-świadka, który będzie potrafił stanąć całkowicie po stronie dziecka w nas, bez oporu ani lęku przed 
nazwaniem i potępieniem okrucieństw rodziców. Uważam, że terapeuci w jakikolwiek sposób stający po ich stronie są dla nas 
zagrożeniem; tylko empatyczny, świadomy świadek, jak nazywam prawdziwie wspierających terapeutów, może nam pomóc 
skonfrontować się z prawdą, bez ukrywania czegokolwiek i w taki sposób, byśmy mogli pozostawić za sobą przeszłość i 
rodziców bez poczucia winy.
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BYŁOBY FAJNIE WIEDZIEĆ  23.01.07. 

Droga Alice, 
Piszę znowu, ponieważ właśnie czytałam, jak zwykle, Pani strony i zaskoczyła mnie Pani 

obserwacja, zawarta w odpowiedzi na list pewnej 25 letniej kobiety: „AM: Raczej nie zdarza się, by 
osoba w Panie wieku była gotowa skonfrontować się ze swoją tragiczną historią dzieciństwa.” 

Czy może Panie wyjaśnić, na Pani stronach, dlaczego młodym trudniej jest skonfrontować się z 
przeszłością dzieciństwa, niż starszym? Dla mnie, byłoby fajnie to wiedzieć. Zawsze byłam przekonana, 
że gdybym mogła trafić na Pani książki w młodości, a nie po czterdziestce, wyzdrowiałabym szybciej i 
zaoszczędziłabym sobie wielu lat emocjonalnego piekła. Czy to znaczy, że musimy najpierw doświadczyć 
tylu lat tego piekła, zanim staniemy się zdolni je zrozumieć i porzucić?? 

Wierzę, że znajdzie Pani czas, by to wyjaśnić, mnie i innym czytelnikom Pani stron. Wokół siebie 
widzę pełno młodych osób, kobiet i mężczyzn, tkwiących w depresji lub wciąż dających się manipulować 
rodzicom, z czym jest im źle, ale nie umiejących tego przerwać. 

Dziękuję Pani, że Pani JEST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dziękuję za to, że poświęca Pani swój czas wszystkim 
nam, piszącym listy z powodu problemów lub tak jak ja, codziennie czytającym Pani strony i piszącym, 
by móc poczuć, że gdzieś są inni, którzy myślą i przeżywają tak samo, dzięki czemu mogą przestać czuć 
się osamotnieni. 

Z poważaniem, S.G. 

Alice Miller:
Dobrze rozumiem, dlaczego kwestionuje Pani moje stwierdzenie i zgadzam się z Panią w 
tym, że byłoby lepiej, gdybyśmy mogli wcześniej zacząć uczyć się odczuwać i rozumieć 
tragedie własnego dzieciństwa, przynajmniej jeszcze zanim urodzimy własne dzieci. 
Jednakże wiele młodszych osób jest wciąż zależnych od swoich rodziców, także finansowo, 
a więc trudniej im skonfrontować, ich i siebie, z prawdą. Osoby te mogą cierpieć z powodu 
życia w kłamstwie, ale zazwyczaj karmią się złudzeniami, że wszystko się ułoży, jeśli znajdą 
partnera, założą własną rodzinę i będą mieć dzieci. Przebudzenie się z iluzji i zobaczenie, że 
to nie działa – a nie działa, gdyż wyparta i nierozwiązana pamięć okrucieństw zaznanych w 
dzieciństwie wciąż tkwi w ich ciele – to przebudzenie zwykle przychodzi później. Przychodzi 
w okresie, gdy skonfrontowanie się z prawdą staje się kwestią rozstrzygającą o naszym 
zdrowiu, a nawet przeżyciu, o ile nie chcemy ogłupiać się antydepresantami ani systemami 
przekonań (religijnych, politycznych czy sekciarskich), podtrzymujących nasze iluzje. Nie 
jest to jakaś żelazna reguła, co widzicie na forum, i są od niej wyjątki, ale generalnie młodzi 
ludzie, choć piszą tu o swojej wściekłości na rodziców, na ich manipulacje, toksyczność, i o 
swoim duszeniu się przy nich, to jednak wciąż z nimi mieszkają, pozwalając im czynić swoją  
codzienność udręką, lecz nie ośmielając się od nich wyprowadzić, uniezależnić ani postawić 
granic. W większości wypadków, osoby te zbyt bardzo się boją zobaczyć prawdę, pożegnać 
złudzenia i wziąć swoje uczucia (SAMYCH SIEBIE) poważnie. Jak dzieci nauczyły się 
bowiem, by nigdy nie traktować serio własnych uczuć, a za to mówić: „wszystko w 
porządku” i „nic się nie stało.”



KONFRONTACJA Z OPRAWCAMI  15.04.07 

Droga Pani Miller, 
 Widziała ostatnio film dokumentalny: “Potwornie normalni.” Młoda kobieta konfrontuje 
mężczyznę, który ją wykorzystał seksualnie, gdy była dzieckiem. Krzyczy na niego z wściekłością, 
opowiadając, w jaki sposób ją zdradził. Mówi następnie, że po konfrontacji poczuła się w życiu osobistym 
dużo bardziej asertywna. Rozważam skonfrontowanie moich rodziców w związku z nadużyciami, jakich 
doznałam od nich. Nie miałam z nimi kontaktu od dwudziestu lat. Nie oczekuję, że się usłyszę od nich 
cokolwiek, co miałoby mi pomóc w czymkolwiek. W ogóle nie zamierzam słuchać tego, co oni mieliby do 
powiedzenia, gdyż nie zmienili się przez ten czas, jaki upłynął od okresu, gdy aktywnie wykorzystywali 
swoje dzieci. Chcę tylko powiedzieć im, co o nich myślę. Jestem pewna, że nie będą tego chcieli słuchać, 
ale jeśli uda mi się wyrzucić im choć jedno zdanie zanim wyjdą, to mi pomoże, czuję to.  
Proszę mi powiedzieć, co Pani myśli o tym moim zamiarze? Dziękuję i łączę pozwolenie drukowania tego 
listu. C.B. 

Alice Miller:  
Wygląda na to, że wiesz, czego chcesz i czego Ci potrzeba: abyś pozwoliła Twojemu 

dziecku wewnętrznemu PRZEMÓWIĆ pod osłoną Ciebie jako dorosłej. I mogła usłyszeć 
swój głos, swoją wściekłość, nawet w obecności Twoich oprawców. Wygląda też na to, że 
jesteś przygotowana na zranienie, jakie może przynieść ta konfrontacja. Ale jeśli będziesz 
chronić swoją wewnętrzną dziewczynkę, pokonasz ten ból. W każdym razie, powinnaś 
zapewnić sobie kogoś, komu będziesz mogła opowiedzieć o swoich uczuciach po 
konfrontacji. Możesz też napisać tutaj, na forum. 



CZY TO JEST WYKORZYSTANIE?  19.04.07 

Droga Alice Miller, 
 Czytanie Pani książek wywlekło ze mnie mnóstwo pogrzebanych uczuć i przez ostatnie kilka 
miesięcy usiłuję zrozumieć moją głęboką i trwałą złość do matki, niezrozumiałą wobec najwyraźniej 
szczęśliwego życia rodzinnego. Jestem po pięćdziesiątce i choć stosunki między mną a nią zawsze były 
napięte, z mojej pozycji, ona zawsze zdawała się być zmistyfikowana przez moją złość. Również ojciec 
nie może zrozumieć mojej irytacji, gdy tylko mam z nią kontakt.  
 Próbując badać moje uczucia, zdałam sobie sprawę, że matka nigdy mnie nie zauważała i że ów 
brak więzi, brak kontaktu, wywołuje we mnie taką złość. W jej obecności zwyczajnie przestaję istnieć. 
Obecnie z pewną pomocą terapii zaczynam dopuszczać bardzo głęboki smutek – zbyt głęboki, bym 
mogła się do niego całkiem zbliżyć. To tak, jakbym nie miała żadnej własnej historii, żadnego 
wewnętrznego życia.  
 Czy to jest wykorzystanie? 

Alice Miller:  
Piszesz: „To tak, jakbym nie miała żadnej własnej historii, żadnego wewnętrznego 

życia. Czy tam gdzieś jest wykorzystanie?” Czy to nie dość, że czujesz się tak, jakby Twoje 
życie wewnętrzne zostało zabite? Odkryjesz swoją historię i swoje życie wewnętrzne, gdy 
tylko ośmielisz się poczuć wściekłość związaną z tym, co Ci zrobiono w dzieciństwie. 



WŚCIEKŁOŚĆ  26.04.07 

Droga Alice, 
Napisała Pani w odpowiedzi na list pewnej czytelniczki, że “to właśnie ta złość, ta wściekłość oraz 
świadomość, którą ona przynosi, jest osią przemiany.” 
Ostatnio coraz wyraźniej odczuwam tę złość, przypominając sobie coraz więcej aktów wykorzystania. Aż 
trzęsie mną z wściekłości… Czy mogłaby Pani rozwinąć trochę ten wątek i powiedzieć, co możemy z tą 
złością robić, jak ją uwalniać i wyrażać, aby to pomagało zdrowieć?  
Dziękuję, C. 

Alice Miller:
Twoja złość może się stać bramą do prawdziwego życia. Staraj się czuć ją tak mocno i 
wyraźnie, jak tylko możliwe, i WTEDY, ALE NIE WCZEŚNIEJ, próbuj zrozumieć jej powód. 
Wtedy zaczną napływać nowe wspomnienia podobnych sytuacji z przeszłości. Teraz możesz 
zobaczyć i poczuć to, czego jako dziecku nie było ci wolno widzieć ani czuć. Teraz możesz 
naprawdę, a nie tylko intelektualnie, zrozumieć, co ta mała istota musiała znosić w 
milczeniu aby przetrwać. Im dłużej będziesz to robić, tym mocniej będziesz ugruntowywać 
się w sobie, w swojej historii, w swojej rzeczywistości i tym większą będziesz uzyskiwać 
jasność w dziedzinie swoich potrzeb i pragnień – w dziedzinie tego, co chcesz i musisz 
robić, by żyć własnym życiem, zamiast życiem osoby, która NIE JEST TOBĄ.  



ZADZWONIŁAM  28.04.07 

Droga Alice Miller, 
 Pisałam do Pani ostatnio, pytając, co Pani myśli o moim pragnieniu skonfrontowania 
biologicznych rodziców, którzy mnie wykorzystali w dzieciństwie. Pisałam, że nie spodziewam się od nich 
żadnej pomocy ani konstruktywnej reakcji. Że nawet nie chcę jakiejkolwiek reakcji z ich strony, ale tylko 
wykrzyczeć im: „Jak śmieliście?!” Tak, żeby usłyszeli. Moi biologiczni rodzice, z których miałam 
nieszczęście narodzić się na ten świat, mieszkają daleko, byłby to bardzo długi lot samolotem. Nie 
miałam możności ustalić, kiedy są w domu. Postanowiłam, że do nich zadzwonię, a jeśli to mi nie 
wystarczy, wtedy polecę. Siadłam za biurkiem ze słuchawką w ręku i numerem na kartce i z miejsca 
poczułam dziecięcy, porażający lęk przed oprawcami. Kiedy serce zaczęło mi walić jak młotem, tak jakby 
pod drzwiami zjawiła się policja z nakazem aresztowania, uświadomiłam sobie, jak przytłaczająca jest 
władza rodziców nad dziećmi. Części mojego mózgu, które wciąż przechowują dziecięce uczucia, zalały 
mnie przeświadczeniem, że za to, co mam zamiar zrobić, trafię do więzienia. Tak. Zamiar 
skonfrontowania biologicznych rodziców wywołał we mnie poczucie, jakbym była ostatnią kryminalistką, 
na którą każdy będzie zawzięcie polował, aż mnie zabije. 
Taki był terror mojego dzieciństwa, który, wzbudzony pomysłem zadzwonienia do nich, odżył z pełną 
siłą. 
Zdawszy sobie sprawę, że raczej nie odważę się zadzwonić, wpadłam w głęboki, depresyjny dół. 
Zgarbiłam się w krześle, czując oddech bliskiego załamania. Rozmyślałam o tym, w jaki sposób, 
pozwalając temu lękowi powstrzymać mnie od przemówienia, zgadzam się z tym całym wstydem, jaki w 
dzieciństwie wlali we mnie moi oprawcy i konserwuję go w sobie.  

Wstałam z krzesła i obejrzałam część filmu dokumentalnego: „Potwornie normalni,” w którym 
młoda kobieta mówi swojemu oprawcy seksualnemu, w jaki sposób ją zdradził. Widziałam u niej 
podobny lęk przed zrobieniem tego.  
Postanowiłam, że gdy zadzwonię, powiem: „Jak śmieliście?!” Wybrałam te słowa, gdyż to nimi właśnie 
uderzyłam w mojego małego synka za jakiś drobny wybryk. Teraz wiem, że słowa te należą się tym, 
którzy mnie wykorzystali, a nie mojemu niewinnemu, małemu dziecku. Postanowiłam tak trzymać 
telefon, żeby słuchawka zwisała daleko od ucha, a mikrofon był blisko ust. Nie interesowały mnie 
ewentualne słowa pedofilów. Po obejrzeniu części filmu, podeszłam do aparatu i z miejsca wybrałam 
numer, byle tylko nie usiąść i nie zacząć się zastanawiać. Więc wykręciłam od razu. „Halo” – odezwał się 
Męski głos. Z miejsca wyrzuciłam: “Jak śmiałeś mnie w taki sposób dotykać, ty zboczony wieprzu?!” I 
klika następnych zdań w tym samym tonie. Ponieważ nie rozpoznałam głosu w słuchawce, założyłam, że 
słowa o zboczonym wieprzu przyjął hydraulik rodziców. 
Dziś wieczorem zadzwonił mój brat, mówiąc, że słyszał od mojego męskiego biologicznego rodzica, że 
dzwoniłam do niego i że ten rodzic go wypytywał, co mi się stało i czy czasem nie oszalałam.  
Boże, jaka jestem szczęśliwa, że to on odebrał…! Zrobiłam to! Dokonałam tego!!! Dokonałam! A teraz 
ciężko pracuję nad tym, aby wytoczyć mu process. Jestem dumna z siebie i ogromnie zadowolona. 

Z poważaniem, C. 

Alice Miller:
Gratulacje. Odważyłaś się czuć to, co czujesz, myśleć to, co myślisz i podjąć spójne 
działanie, tak abyś nie musiała już nienawidzić swojego synka za zło, jakie wyrządził ci 
ojciec. Silne uczucie wściekłości otworzyło ci drzwi do zaopiekowania się sobą i do wiedzy, 
co musisz zrobić, aby móc się pozbierać z traumy i poczuć się lepiej. Odtąd będziesz mogła 
stosować to doświadczenie za każdym razem, gdy pojawi się w tobie wściekłość. Ta złość 
pokaże ci zawsze, czego potrzebujesz na dany moment, aby poczuć się dobrze w sobie i ze 
sobą. W ten sposób działa dobra terapia.  
Ponieważ ośmieliłaś się także czuć ŚWIADOMIE i rozumieć swój LĘK dziecka zanim 
zadziałałaś jako dorosła, to w przyszłych swoich działaniach będziesz wiedzieć, że ten LĘK 
nie oznacza dla ciebie zagrożenia W TERAŹNIEJSZOŚCI, choć WTEDY, dla małej 
dziewczynki, oznaczał. Teraz, we wszystkich swoich działaniach, będziesz umiała ją chronić 
przed oprawcami. 



DROGA ALICE MILLER  04.05.07 

Droga Alice Miller, 
Pisałam do Pani wcześniej, w grudniu.  

Wiele rzeczy się przez ten czas zmieniło. Jestem Pani oddaną fanką, a Pani książki otworzyły mi oczy. 
Przeczytałam wszystkie poza „Ciało nigdy nie kłamie” (wyd. polskie p.t. BUNT CIAŁA, Media rodzina, 
Poznań 2006), a obecnie kończę „Prawda cię wyzwoli.” Często odwiedzam Pani strony sieciowe i 
przeczytałam list z 23 stycznia 2007 – „Byłoby fajnie wiedzieć,” a w nim Pani zdanie: „AM: Raczej nie 
zdarza się, by osoba w Panie wieku była gotowa skonfrontować się ze swoją tragiczną historią 
dzieciństwa.” 

Autorka ma 25 lat, a ja 19. Moja pierwsza myśl: Nie może być tak. Nie chcę czekać jeszcze sześć 
lat. I tak już straciłam 18 karmiąc się kłamstwem. Chcę położyć mu kres już teraz. Chcę poczuć i poznać 
prawdę.  
 To nie jest łatwe i często wpadam w pozycję ignorowania swoich uczuć. Olbrzymim krokiem jest 
dla mnie, gdy choć trochę słucham mojego wewnętrznego dziecka. Kosztuje mnie to wiele godzin pracy 
bez wytchnienia, a niektóre Pani książki czytam po kilka razy. Czytam też inną psychologiczną literaturę. 
Ciągle usiłuję się dowiedzieć, co mogę zrobić z tą nowo uzyskaną świadomością. Nigdy nie próbowałam 
nawet mieć własnych uczuć i myśli. Szukam, przymierzam, robić, co myśleć, co mówić, bo wciąż ignoruję 
siebie. 

Na przykład, mój nauczyciel chciał abym zdawała z socjologii. Zaznaczam, że wcale nie muszę i 
ten egzamin mi nie jest potrzebny, więc powiedziałam mu: „Nie chcę zdawać tego egzaminu.” Lise, 
jeden z kolegów z klasy, też odmówił, i twierdzi, że fajnie mu z tym i nic mu nie zrobiono. Pomyślałam, 
że też mogę powiedzieć „nie,” ale nauczyciel nie odpuszczał. W końcu zgodziłam się, aby mieć spokój. 
Gdy tylko powiedziałam „tak,” poczułam, że znowu zdradziłam siebie. Całe życie robiłam to, co inni 
chcieli abym robiła – rodzice, inni dorośli i rówieśnicy. Nie mam niezależnej siebie i ludzie nie respektują 
mojego „nie”.  
Moje relacje z rodzicami są już inne. Oni nie mają nade mną takiej władzy jak poprzednio. Nie przyjmuję 
już ich obwiniania, że przeze mnie mają nieudany związek. Niemożliwe jest, aby moją winą było to, że 
nie potrafią się porozumieć, ale nieraz wciąż obwiniam się o wszystko. Nie wiem też, co robić, gdy słyszę 
jak ludzie wciskają mi „kit.” Na przykład nauczycielka od psychologii zrobiła nam lekcję o wychowywaniu 
dzieci. Gdy spytałam ją, co myśli o wychowywaniu, powiedziała, że wychowywanie jest w porządku i jest 
konieczne. Ja na to powiedziałam (i wciąż tak uważam), że nie ma nic dobrego w wychowywaniu. Ona 
użyła argumentu, że inaczej dzieci stają się niesforne. Nie chciałam kłótni, więc zamilkłam… 
 Takie i inne epizody z codziennego życia frustrują mnie, ale dzięki Pani i mojej psychoterapeutce 
wierzę przynajmniej, że jestem na dobrej drodze. Jest Pani moim przewodnikiem po „ciemnościach.” 
Mówię Pani: DZIĘKUJĘ, ale to nie oddaje mojej prawdziwej wdzięczności.  

Życzę wszystkiego najlepszego.  
R.H.H. 

Alice Miller:  
Rzeczywiście JESTEŚ na dobrej drodze. Potrzebujesz czasu. Odwaga mówienia NIE 

przyjdzie wraz z ciągłym napływem wiedzy. Większość ludzi nie posiada ani takiej odwagi, 
ani takiej wiedzy. I nie szuka jej. Myślą i robią to, co im wpojono, kiedy byli mali. Uważają, 
że dzieci powinny być po słuszne, że biciem czy klapsami nauczą je „grzeczności,” że dzieci 
potrzebują „granic,” itd.  Poprzez to, że przejrzałaś i widzisz te kłamstwa, zrobiłaś wielki 
krok w swoim rozwoju.



WYKORZYSTANIE SEKSUALNE A PAMIĘĆ  12 05 2007

Droga Alice Miller, 
Jestem zachwycona znalezieniem tej strony; obniżył się dzięki temu mój poziom lęków. Mam 40 lat i 
przez całe życie, że cierpię na zaburzenia lękowe, jedno po drugim. Ostatecznie dorobiłam się diagnozy 
OCD i obsesji na punkcie czystości, sprzątania i porządkowania rzeczy. Stan ten trzymał mnie przez kilka 
lat, aż w końcu nie miałam już sił podołać tym porządkom i myciu i wtedy zaczęły mi powracać 
wspomnienia. Mam świetnego psychologa-terapeutę, który mi pomaga od jesieni 2005, ale mam 
strasznie wiele tej traumy. To jest trudne. Oczywiście wszystko zaczęło się od dzieciństwa pełnego 
nadużyć. Ojciec nie żyje. Matkę wykreśliłam z mojego życia. Nie kocham ich. Nigdy mnie nie kochali i to 
koniec. Już nie tęsknie za nimi. Zaczęłam słuchać mojego ciała i masz rację, Alicjo. Ciało nigdy nie 
kłamie. Mam w nim mnóstwo wspomnień i są one potężnym i oczywistym tropem mówiącym, że obok 
wszystkich innych nadużyć, które pamiętam wyraźniej, ojciec także molestował mnie seksualnie gdzieś 
do szóstego roku życia. Straszył, że mnie zabije i wierzyłam, że on może to zrobić. Myślę, że robił to 
dlatego, że bał się, że powiem. Po prostu WIEM TO, że mnie molestował i prawdopodobnie moją ciotkę, 
gdyż ona ma takie same problemy w życiu, jak ja. Trzymałyśmy się blisko, więc miał łatwy dostęp też do 
niej. Myślę, że mam te ataki lęku dlatego, że WIEM TO, ale wciąż nie mam jasnych wspomnień 
konkretnego aktu, aktów czy aspektów nadużyć seksualnych na mnie. Nie wiem, czy sobie przypomnę, 
czy nie, I zaczynam mieć obawy, czy uda mi się przejść dobrze całą tę drogę. Mam nadzieję, że tak. Nie 
lubię doświadczać retrospekcji, ataków paniki i bezsenności. Powiedziałam mojej ciotce o przemocy w 
dzieciństwie. Być może ona pamięta coś z seksualnego wykorzystywania mnie, bo jest o pięć lat starsza 
ode mnie. Ale nie mogę jej o to wypytywać. Jest niestabilna emocjonalnie i nie ma terapeutki, więc boję 
się, że pytając wprost mogłabym wyzwolić w niej straszne w skutkach emocje. Nie chciałabym czuć się 
odpowiedzialna za zrobienie jej czegoś złego. Zastanawiam się, czy mogę wyzdrowieć, jeśli nie 
pamiętam i nie mam dostępu do wspomnień. Martwię się, że części lub wszystkich nadużyć seksualnych 
doznałam w wieku, gdy mój mózg nie był dość rozwinięty, by zachować wspomnienia w formie dającej 
się konkretnie wyrazić. Jednak moje ciało pamięta. Pamiętają także sny. Moje ciało i sny znały prawdę 
jeszcze we wczesnym okresie dojrzewania, ale dopiero ostatnio nauczyłam się ich słuchać. Nie pamiętam 
jeszcze wszystkiego, to pewne.  

Alice Miller: Ta wiedza, jaką masz w swoim ciele i w swoich snach, JEST Twoimi 
wspomnieniami. Wspomnienia te mogą pomóc Ci poczuć wściekłość związaną z tymi 
strasznymi nadużyciami. A wściekłość ta wyzwoli Cię z nich. 



DZIĘKUJĘ ZA WSZYSTKO, CO PANI ROBI  10 07 2007

Droga Alice,
Chciałem tylko podziękować za wszystko, co Pani robi. Opisałem moje pełne nadużyć dzieciństwo w 
noweli i dzięki temu miałem szczęście odkryć pewne rzeczy, o których pisze Pani niestrudzenie, ale 
lektura Pani książek pomaga mi wprowadzać moje odkrycia coraz bardziej w obszar świadomości. I 
pomogła mi uprzytomnić sobie, jak destrukcyjne może być utrzymywanie kontaktów z toksycznymi, 
raniącymi rodzicami. 
Jeszcze raz dziękuję za wydobycie na światło tego, co o wiele za długo spoczywało w ciemnościach.  
Wszystkiego najlepszego, G.S. 

Alice Miller: Masz niezaprzeczalną rację. Utrzymywanie więzi wykorzystującymi rodzicami 
może być bardzo niszczące i autodestrukcyjne, a co gorsza prawda ta jest tak rzadko 
rozumiana i doceniana. Zwykle zaprzeczamy jej z lęku przed karą. Wszystkie religie chronią 
rodziców i kultywują ślepotę oraz uległość dziecka. W efekcie także lekarzom nie wolno jest 
rozpoznać prawdziwych przyczyn chorób, przed jakimi stają. Owo globalne zaprzeczanie 
prowadzi do globalnego szaleństwa, które wydaje się „normalne,” gdyż nigdy nie jest 
podważane, a za to silnie wspierane przez religijne autorytety. Ja Tobie też dziękuję, za 
wszystko, co robisz. 



MOJE CIAŁO KRZYCZY O CZYMŚ  08 07 2007

Droga Alice Miller 
 Pisałam do Pani już wcześniej i bardzo cenię sobie Pani odpowiedzi. Dziękuję. Przyczyniła się Pani 
do postępów w mojej terapii. Nie pamiętam okresu gdy byłam mała. Mam jednak dość materiału 
wspomnieniowego w moich snach, w ciele, w moim pisarstwie i w moich lękach, by wiedzieć, że to 
wykorzystanie seksualne blokuje mi pamięć. Zaczęłam czuć złość. Czuję ją, gdyż zaczęłam wierzyć sobie, 
wierzyć w oznaki sygnalizujęce, co mi się musiało wtedy stać.  
 W minionym tygodniu musiałam ciężko pracować i nie rozwodzić się nad tymi rzeczami. Nie 
miałam praktycznie innego wyboru niż zmusić się do koncentracji na teraźniejszym życiu i konkretnych 
pilnych obowiązkach. Myślałam, że postępuję słusznie, ale cierpię na artretyzm i zaczęłam odczuwać 
pewne bóle, choć od dawna już ich nie miałam.  
 Wczoraj wydarzyło się coś przykrego, co przypomniało mi dawne osaczenie emocjonalne wskutek 
bezsilności, niemożności panowania nad ciałem i bycia zdaną na łaskę na bezlitosnych innych. Lęk, jaki 
miałam w reakcji na ten incydent, był mały i niewyczuwalny. Myślałam więc, że zniosłam to zdarzenie 
dobrze, ale rano obudziłam się z silnym bólem i sztywnością w stawach. Tak silnego bólu nie czułam 
nigdy od czasu, gdy dopuściłam do siebie świadomość mojego wykorzystania i nie było ostatnio żadnego 
fizycznego powodu, by wystąpił. 

Teraz rozmyślam nad incydentem, jaki zdarzył się wczoraj. Wpadłam w poczucie, że źle i 
niebezpiecznie jest być istotą ludzką. Być może mam tak wiele lęku i złości do oprawczych ludzi, że nie 
mogę lubić siebie, bo tak samo jak oni jestem człowiekiem… Może człowieczeństwo ma się kierować ku 
złu… Wiem, że to nie miałoby sensu, ale tak się czuję w tym momencie i mam nadzieję, że Pani to 
rozumie. To mnie bardzo rozwala. 

Wiem, co mnie kiedyś spotkało. Tego nie mogę zmienić. Czułam porzucenie, lęk i wściekłość. Ten 
ostatni problem odebrał mi nadzieję. są rzeczy, których nie mogę sobie przypomieć, z ich powodu nie 
mogłam zasnąć do rana, moje ciało cierpi i nie bardzo wiem, co więcej poradzić. Naszła mnie depresja, 
której nie rozumiem i nie umiem z niej wyjść. Boję się togo, co może stać się mojemu ciału. Zazwyczaj 
mam całkiem dobre zdrowie i nie chcę się rozchorować. 

Alice Miller: Najprawdopodobniej Twoje ciało „krzyczy” o czymś, co „wydarzyło się 
wczoraj.” Zamiast spekulować na temat zła z ludzkich istotach, spytaj swojego ciała 
(swojego dziecka wewnętrznego), co tak naprawdę wywołuje w nim furię. Ono Ci odpowie. 



O CZYM KRZYCZY MOJE CIAŁO  09 07 2007

Droga Alice Miller 
 Poprzedniego dnia miało miejsce następujące zdarzenie: mój mąż miał iść na operację kolana, 
która miała być ze znieczuleniem miejscowym. Anestezjolog o niczym zawczasu nie uprzedziła, ale w sali 
operacyjnej odmówiła innego znieczulenia niż tylko generalne (stan pełnej nieświadomości). Próbowała 
zmusić męża do uległości wobec jej metod i traktowała go całkiem bez respektu, więc mąż odmówił 
poddania się operacji. 
 To mi coś przypomniało. Rodzice podawali mi, i mojemu rodzeństwu proszki nasenne, jeśli się im 
naprzykrzaliśmy chcąc ich uwagi. Pamiętam jak kiedyś zastraszyli tymi prochami moich młodszych braci i 
jeden z tych nieboraków bardzo się wystraszył i błagał ich w nadziei, że nie uśpią go wbrew jego woli. 
Albo ja, albo to była moja siostra, nie pamiętam – któraś z nas powiedziała ojcu: „Nie zrobisz mu tego.” 
Ojciec odrzekł: „Oczywiście, że zrobię. Zawsze tak robiliśmy z wasza dwójką, dziewczynki.” Wydawał się 
rozbawiony władzą, jaką miał nad nami.  
 Nie mieliśmy jako dzieci nikogo, kto chroniłby nas przed rodzicami. Nikogo w ogóle. Po tym 
stresującym zdarzeniu z niedoszłym znieczuleniem męża dostałam lęków i próbowałam skontaktować się 
z moim terapeutą. Nie odpowiadał. Ja go potrzebowałam, a on nie odpowiadał! Mógł wyjechać za 
miasto, lub co innego, nie wiem, ale wysłałam kolejnego e-maila, pisząc mu, że nie chcę więcej z nim 
mieć do czynienia. Po prostu nie wytrzymałam bólu.  

Alice Miller: Masz dobrą odpowiedź; twoje ciało jest rozjuszone, gdyż incydent w szpitalu 
otworzył Ci pamięć. Twoi rodzice zdradzali cię wieloktrotnie, odbierając Ci świadomość, 
więc byłaś niezdolna zobaczyć, co ci w istocie robili ani zaprotestować przeciw ich czynom. 
Twój mąż mógł powiedzieć NIE, bo jest dorosły (choć wielu dorosłych, nie mając odwagi 
odeprzeć zdrady lekarki, uległoby jej zdradzie), ale Ty byłaś dzieckiem i nie mogłaś nic 
zrobić w swojej obronie. Teraz artretyzm przypomina Ci jaką furię czułaś w związku z 
tamtym pogwałceniem i przeniosła się ona na terapeutę… Ból twojego ciała usiłuje Ci 
pomóc w dotarciu do Twoich prawdziwych uczuć. Pozwalaj sobie go czuć i w żaden sposób 
nie chroń ani nie tłumacz ojca. To, co Ci robił, jest przestępstwem. Może możesz to opisać i 
w pełni wyrazić swoje emocje do rodziców, wszystkie zablokowane emocje. Wtedy ciało 
przestanie sprawiać Ci ból.



Wewnętrzna wściekłość  08 07 2007

Droga Alice Miller 
 Wiele razy w moim życiu Pani praca poruszała moją duszę. Jako dziecko byłam regularnie 
nadużywana werbalnie, ośmieszana i bita za cokolwiek, co nie spodobało się rodzicom. Około siódmego 
roku życia byłam hospitalizowana z powodu poważnych problemów z okrężnicą (colon). Mimo, że lekarze 
wtedy sugerowali konsultację psychologiczną i zakwestionowali ich sposób wychowywania, rodzice uznali 
to za „ignorancję właściwą medykom” i znaleźli mi jakiegoś innego lekarza, mieszkającego w pewnej 
odległości, który był gotów leczyć mnie wysokimi dawkami chemii. Choć moje problemy medyczne 
zmniejszyły się gdy odeszłam z domu, moja izolacja społeczna zwiększyła się.  
 W życiu dorosłym głównym sposobem radzenia sobie z lękami depresją było skupianie się na 
pracy, którą uczyniłam moim całym życiem. Dało mi to zawodowy sukces, jednak za cenę wewnętrznej 
pustki i osamotnienia. Potrafiłam łączyć się z ludźmi najwyżej na jakimś powierzchownym, sztucznym 
poziomie. Coś przeczytanego w gazecie doprowadziło mnie do książki „Dramat udanego dziecka” i 
czytając, po raz pierwszy w życiu rozpoznałam siebie w Pani słowach. Próbowałam psychoterapii, ale 
wybrałam terapeutę, którego podejście sprowadzało się zasadniczo do tego, abym „nauczyła się 
podejmowania lepszych wyborów.” Spędziłam u niego jednak całe lata, gdyż miał wielką renomę, choć 
ciągle się zdarzało, że zmieniał temat, ilekroć próbowałam poruszać problemy mojego dzieciństwa lub 
seksualności w ogóle. 
 Nic dziwnego, że związki intymne miałam głównie z mężczyznami zaabsorbowanymi sobą, którym 
pozwalałam na deprecjonowanie, dręczenie i obwinianie mnie za ich własną nieszczęśliwość. I znów, po 
rozwodzie i po przeczytaniu książki „Prawda cię wyzwoli,” otworzyły mi się oczy. Ślubowałam sobie być 
bardziej empatyczną i ciepłą matką. Jedną z chwil największej dumy z siebie przeżyłam, kiedy moje 
dzieci zaczęły pytać: „Mamo, dlaczego babcia zawsze nas krytykuje i mówi nam o nas złe rzeczy? Jest 
nieszczęśliwa?” Inaczej niż ja w dzieciństwie, one zdawały się już teraz rozumieć, że zachowania mojej 
toksycznej matki nie mają nic wspólnego z tym, kim one są jako dzieci, a za to wszystko wspólne z tym, 
jaka ona sama jest. Mnie dojście do tej prawdy zajęło pół życia! 
 Czuję, że zaczynam radzić sobie z moją przeszłością. Wiem, że bez względu na rodzaj sprawy czy 
sytuacji za jaką się stykam, mam słuchać mojego głosu z wnętrza, który mnie prowadzi i jest naprawdę 
tym, kim jestem ja. Nigdy jednak nie byłam w stanie poradzić sobie z moją wściekłością. Wybucha ona 
ze mnie w niekontrolowany sposób, zwłaszcza gdy myślę, że ktoś chce mnie wykorzystać lub gdy moje 
dzieci nie okazują mi szacunku. Czytałam wiele książek samopomocowych i terapeutycznych na temat 
kontrolowania złości; odwołałam się nawet do religii i duchowości. Wszędzie mówią o tym, że czując tę 
złość, należy przebaczyć dawnym opresorom i żyć dalej. Mnie to się jednak nie udawało. Próbując raz po 
raz, czułam się coraz bardziej jak ktoś z defektem, skoro nie umiem tak prostej rzeczy, jak przebaczyć 
ludziom, którzy mnie skrzywdzili. 
 Wtedy, to stało się dzisiaj, znalazłam Pani strony internetowe i zrozumiałam na poziomie trzewi, 
że WCALE NIE MUSZĘ PRZEBACZAĆ. Dała mi Pani pozwolenie zrobienia tego, co wydawało mi się 
naturalne, a na co sama nie umiałam sobie pozwolić. Wiem, że mam prawo być wściekła na rodziców. 
Wiem, że kierowałam moją złość w niewłaściwą stronę: na mężczyzn, którzy tak samo nie umieli mnie 
kochać, i na dzieci, których nie mogę używać do tego, by czuć się kochaną. Mogę i powinnam być zła na 
moich rodziców za ich niezdolność kochania (a nawet akceptacji i zauważania) tej istoty, jaką byłam w 
dzieciństwie. Zdaję sobie sprawę, że oni też mieli trudne dzieciństwa, ale nie wiem, czy kiedykolwiek w 
życiu będę mogła im przebaczyć to, co mi zgotowali i wiem, że nie przebaczać też jest w porządku.  
 Dziękuję za wszystko, co Pani napisała. Zmieniło to moje życie i pomogło, podobnie jak wielu 
innym ludziom (zaraz zamawiam Pani książkę „Bunt ciała). 

Alice Miller: Mam nadzieję, że Pani wściekłość znajdzie wsparcie w mojej ostatniej książce. 
Ta złość pomoże Pani zburzyć jej więzienie i zacząć wyrażać ją we właściwą stronę. Pozwoli 
tej upokorzonej dziewczynce odzyskać jej godność i prawa. Proszę napisać do nas, gdy to 
się stanie, w jaki sposób to nastąpiło. 



LISTY DO RODZICÓW  07 07 2007

Droga Alice Miller, 
 Chcę podzielić się pomysłem napisania listów do rodziców. 
 Ostatnio zacząłem pisać do nich list i to pomogło mi odnaleźć mój wewnętrzny głos, jakiego 
nigdy nie miałem. Wskutek wykorzystania, jakiego musiałem doświadczyć z ich strony, utraciłem 
zdolność wyrażania jakichkolwiek własnych potrzeb, więc utraciłem mój głos. Piszę list do nich na 
oprogramowaniu software, które pozwala na udźwiękowienie słów. Kiedy więc komputer odczytał mi 
moje słowa, usłyszałem z zewnątrz głos wyrażający moje potrzeby i uczucia. I choć to był czyjś, 
sztuczny głos, w jakiś sposób potwierdził mi prawdę, zawartą w tym liście – może dlatego, że wciąż 
mam tak mało zaufania do własnego głosu.  
 Dziękuję, za Pani pracę 

Alice Miller: Wydaje mi się, że znalazłeś w ten sposób jakiś rodzaj oświeconego świadka. 
Uważam, że w porządku jest wszystko, co działa jako pomoc w odnajdowaniu własnego 
głosu i mówienia nim. W końcu to są TWOJE słowa. Słuchając ich wiele razy, przyzwyczaisz 
się do swojej prawdy, która z początku wydawała się tak nieprawdopodobna. To będzie na 
pewno lepsze dla Ciebie na dziś, niż praca z jakimś nie-do-oświeconym terapeutą. 



„DZIENNIK?” 05 07 2007

Droga Alice Miller, 
 Niestety dopiero niedawno dowiedziałam się o Pani, ale przecież nigdy nie jest za późno by 
zacząć zdrowieć (42 lata), jak myślę. (Mam nadzieję!) 
 Co za ulga móc dopuścić do siebie uczucia, o których wpojono nam, że mamy się ich wstydzić – a 
przede wszystkim dopuścić nienawiść do własnych, krzywdzących rodziców. Co za ulga nie musieć 
próbować im przebaczać, a tylko pozwolić sobie czuć to, co naprawdę czujemy. Lecz oczywiście dużo 
cięższa jest odwrotna strona medalu – przestać unikać bolesnych wspomnień, pozwolić płynąć łzom, 
szlochom i smutkowi, próbować zacząć od podstaw budowę takiej osoby, jaką powinniśmy być, gdyby 
nie wczesna trauma… To wszystko jest wystarczająco trudne przy empatycznym, Oświeconym Świadku, 
więc co ma zrobić ktoś, kto nie ma nikogo takiego w swoim kraju? 
 Mieszkam w małym państwie, gdzie nie ma terapeutów choćby zbliżonych do tego, czym według 
Pani opisu powinien być O.Ś. Próbowałam pracować z kilkoma w nadziei, że może choć mała dawka 
jakości terapeutycznej zapoczątkuje we mnie pozytywne zmiany, ale irytowali mnie jedynie swoją 
zawężoną umysłowością i kamiennymi metodami. Pomyślałam wtedy, by poprosić jedną z moich 
przyjaciółek o pełnienie roli OŚ dla mnie, ale z różnych przyczyn musiałam rzucić ten pomysł. Kiedy 
wypróbowałam (nieoficjalnie), czy byłaby w stanie, jasne się stało, że to nie zadziała.  
 I tutaj wkracza moje pytanie. Jedyne co mi pozostaje, to pisać o moich doświadczeniach z 
dzieciństwa, przelewać wszystko na papier, wszystko, co pamiętam – zdarzenia, uczucia, intuicje… i 
sprawdzić, czy to zadziała. W istocie mam pewność, że do pewnego stopnia tak, ale do jakiego stopnia 
może to być skuteczną terapią? Sprawdzającą się, wystarczająco głęboką, długofalową? Czy nie okaże 
się to przejściowym, niewystarczającym środkiem? Lub nawet szkodliwym? Otworzę puszkę Pandory, a 
potem co? 
 Widzę też jeszcze jedno. Całkowicie zidentyfikowałam się i zgodziłam z Pani książką „Dramat 
udanego dziecka.” Mam jeszcze jedną książkę, „Kobiety, które kochają za bardzo” Robin Norwood. Tam 
też mogłam znaleźć wiele punktów stycznych ze mną (głównie jeśli chodzi o opisy wzorców zachowań, 
które u mnie polegają na czuciu się bezwartościową, szukaniu w związkach miłości, której nigdy nie 
zaznałam od rodziców, pełne oddawanie się w ręce nieodpowiednich partnerów, by przy nich cierpieć w 
nadziei, że oni się zmienią.  

Widzę pewne związki w identyfikacji przyczyn mojego problemu, ale z punktu widzenia 
terapeutycznej mądrości są pewne różnice między tymi dwoma książkami (a propos, co jest dość 
„zabawne,” czuję, nie mogłabym dołączyć tu choćby samych rekomendacji RN). 
 Nie wiem, czy Pani zna tę książkę i co Pani o niej myśli. Zastanawiam się, czy Pani relacje z 
mężczyznami były zdrowe, czy jest Pani jedną z nas, które „kochają za bardzo.” Przepraszam, wiem, że 
to osobiste i nie oczekuję odpowiedzi na to.  
 Dziękuję za czas i uwagę, jaką Pani poświęca, a ponad wszystko za odwagę i uczciwość. Nie 
umiem wyrazić mojej wdzięczności inaczej, ani w słowach ani rzeczach, może tylko prześlę Pani tą drogą  
wyrazy miłości. 
 F.P. 

Alice Miller: NIGDY nie jest za późno na skontaktowanie się z własną historią i prawdziwymi 
uczuciami. Dziennik jest dobrym pomysłem na początek. Pomocne może być także 
napisanie listów do rodziców i opowiedzenie im, jak bardzo do tej pory cierpisz z powodu 
tego, co Ci zrobili. Nie musisz tych listów wysyłać w tej chwili. Ale pisanie ich może uwolnić 
z Ciebie Twoje uczucia i wściekłość, która jest normalną reakcją na nadużycia, ale musiała 
być powstrzymywana przez tak długi czas kosztem Twojego zdrowia, jak sądzę. Postaraj się 
o moją ostatnią książę: „Bunt Ciała.”



BYCIE NIGDY NIE DOCENIANYM PRZEZ RODZICÓW STRASZNIE ONIEŚMIELA W 
ŻYCIU  05 07 2007

Jakież to prawdziwe… i bolesne. 

Alice Miller: Dziękuję za te pięć słów. Zdają się dużo mówić o Twoim życiu i bólu. Tak wiele 
osób nie ośmiela się nawet poczuć potrzeby bycia docenionym, gdyż myśli, że na to nie 
zasługuje. A jak wielu ludziom w ogóle nie mieści się w głowie istnienie takiej rzeczy, jak 
docenianie dziecka…



LĘK PRZED OSIĄGNIĘCIAMI  04 07 2007

Droga Alice Miller, 
 Miałem silną reakcję emocjonalną po przeczytaniu listu z 3 czerwca:  
„PTSD jako skutek rodzicielskiego poniżania. 
Podejrzewam, że dziecko, które rośnie przy wybuchowym, przemocowym, narcystycznym ojcu, który 
nieustannie znajdował uchybienia w każdym jego działaniu (a jeśli zachowanie lub dokonanie dziecka 
było bezbłędne, spotykało się ono z kompletnym brakiem zainteresowania i milczeniem), wyrośnie ono 
na człowieka, który zamiast wcielać w życie swoje pomysły, ambicje i marzenia, będzie podchodzić do 
życia obronnie, bojąc się ryzyka oraz zaszczepionej mu w dzieciństwie, nieuchronnej nagonki 
wewnętrznego krytycyzmu i poniżania. …” 
 Mój ojciec brzmiał, i brzmi, całkiem tak samo, jak ten z powyższego przykładu. Do dziś trudno mi 
nawet rozpoznać moje marzenia, a co dopiero iść za nimi w życiu. Zaczynam czasem różne rzeczy, ale 
ich nie kończę – jakby mnie coś powstrzymywało, jakiś rodzaj lęku, i nie mogę się już skoncentrować, 
dlatego nie czuję sensu w osiąganiu czegokolwiek (mam 39 lat). Próbując dokonać czegoś dla siebie, 
mam od razu poczucie, że jestem bezczelny, coś w rodzaju: „Kim ty sobie wyobrażasz, że jesteś?!” 
Jestem bardzo krytyczny i wściekły na ojca o to, jak mnie traktował w dzieciństwie, zwłaszcza od kiedy 
czytam Pani książki, ale aż do chwili przeczytania tego listu od KM nie byłem w stanie zobaczyć, że moją 
niezdolność rozpoznawania i spełniania własnych marzeń można przypisać temu, że w dzieciństwie moje 
osiągnięcia były przez ojca krytykowane i ignorowane i że nigdy nie doświadczyłem docenienia z jego 
strony.  
 Szczerze oddany, S. 

Alice Miller: Bycie nigdy nie docenianym przez rodziców strasznie onieśmiela w życiu. Twoja 
silna reakcja emocjonalna na list z 3 czerwca może Ci pomóc poczuć wściekłość tego 
chłopca, który nigdy nie miał wsparcia w tym, co chciał zrealizować. Życzę Ci odwagi czucia 
tej wściekłości i dawania Twojemu dziecku wewnętrznemu wsparcia, jakiego ono 
potrzebuje teraz OD CIEBIE.  



BICIE JAKO WYKORZYSTANIE SEKSUALNE  14 06 2007

Droga Alice Miller, 
Myślę, że ważne jest uświadamianie ludziom tego, że niektórzy rodzice mogą stosować dawanie 

klapsów zarówno jako formę ich sadomasochistycznego seksu jak i wykorzystywania seksualnego 
dziecka na inne sposoby, jeśli biją je w mniej czy bardziej obnażone intymne części jego ciała. 
http://www.nospank.net/101.htm#s-dngr Czyni to z bicia „dyscyplinę” znacznie gorszą, niż może to 
sobie wyobrazić większość ludzi o dobrym sercu.  

Jestem Norweżką. Wysyłałam w tej sprawie listy i maile do Ministra Sprawiedliwości, Knuta 
Storbergeta, gdyż uważam, że prawo powinno uznać taki rodzaj bicia dziecka za wykorzystanie 
seksualne. Pisałam także do ministra spraw dzieci i rodziny, z kopią do rzecznika praw dziecka. Jak 
dotąd, Minister Sprawiedliwości nie wydaje się być tym zainteresowany. 

Działa tu podwójne tabu, nie uważa Pani? 

Łączę wyrazy szacunku, S.T. Oslo, Norwegia. 

Alice Miller: Tak, zgadzam się, to jest podwójne tabu. Ale ma prawo próbować i próbować na 
nowo uświadamiać ludziom ich tchórzowską małoduszność pisząc im to, co Pani wie o 
nadużyciach i oczekiwać odpowiedzi. Jeśli wszyscy będą milczeć, nic nigdy się nie zmieni. 
Dziękuję za Pani odwagę widzenia prawdy i starania się, by była ona WIDZIALNA dla 
innych. 



WIĘZIENIE FERENCZI’EGO  12 06 2007

Droga Dr Miller, 
 Mieszkam na Węgrzech. Jestem ofiarą wykorzystania w dzieciństwie przez rodziców i szukałam 
pomocy w terapiach analitycznych w moim kraju.  

Początkowo byłam zdumiona aktywnością intelektualną i jej poziomem i tych terapeutów. Wiele 
czasu zajęło mi zobaczenie, że ta ich intelektualna sieć, jaką zarzucili na mnie, służyła im do odrętwiania 
moich uczuć i wściekłości, jaką nosiłam do rodziców. 

Zwłaszcza w momentach, gdy wnosiłam moje uczucia do nich, bronili ich milcząco, zachowując 
„neutralność.” Starali się zadusić moją złość swoimi pięknie wypolerowanymi intelektami, zamknąć mnie 
w ich intelektualnym, pozbawionym życia więzieniu.  

Doświadczyłam na własnej skórze tego, co Pani objaśnia w swoich książkach odnośnie Freuda i 
Ferenczi’ego. Istotnie, ci terapeuci byli więźniami własnych głów. Za pomocą swoich intelektów oraz 
analitycznych teorii zabetonowali swoje dziecięce uczucia i wciskali innym ten cement.  

Jak może terapeuta pozostawać „neutralny” i obojętny, gdy jest świadkiem cierpienia swojego 
pacjenta, jakie ten przed nim otwiera (w regresji) i gdy widzi jego pilną potrzebę otrzymania wsparcia?! 

W moim przypadku, ich „neutralna” postawa w takich sytuacjach rozjątrzała jeszcze bardziej mój 
dziecięcy ból i osamotnienie.  

Ferenczi nazywał nadużycia z dzieciństwa „niezgodnością językową (language inconsistency) 
między rodzicami a dziećmi,” wyłączając tym określeniem pierwiastek agresji, perwersji i bólu z pola 
widzenia i przenosząc cały problem na płaszczyznę intelektualnych dywagacji. Tym chytrym ruchem, 
niezależnie od postawy „neutralności,” zbudował w swoim procesie terapii jeszcze jedną wielką 
przeszkodę na drodze do prawdziwego uzdrowienia.  

To smutne i dobijające, że następcy Freuda i Ferenczi’ego mogą wciąż prowadzić swoja praktykę 
na Węgrzech (i zapewne w innych krajach) i uchodzić za „uzdrawiaczy,” zwodząc i raniąc ludzi, którzy 
szukają rzeczywistej pomocy. Uważam takich terapeutów za zagrożenie dla ludzkości.  

Dziękuję serdecznie za Pani uwagę i wnoszenie jasnego wglądu. 

Z oddaniem, T.K. 

Alice Miller: Dziękuję Ci za list; totalnie zgadzam się z Tobą, gdy piszesz: „Istotnie, ci 
terapeuci byli więźniami własnych głów. Za pomocą swoich intelektów oraz analitycznych 
teorii zabetonowali swoje dziecięce zranienia i uczucia.” Wierzę, że uda Ci się w końcu 
znaleźć terapeutę, który nie ma zahamowań w odczuwaniu oburzenia na oprawczych 
rodziców. Czy znasz mój artykuł na ten temat? Z chwilą, gdy odczujesz tortury, jakie dzieci 
tak często muszą wycierpieć od swoich rodziców, żadne śmiesznie głupie teorie Cię już nie 
zwiodą. Wiesz, jak widzę, że są oni cementem betonującym ból udręczonego dziecka 
wewnętrznego. Większość ludzi bez przerwy zajmuje się takim betonowaniem. Na szczęście 
nie wszyscy z nich, udając uzdrowicieli, wciskając ten cement.

Alice Miller - PS: Oczywiste jest, że to rodzice są problemem, nie dzieci. Prawie nikt jednak nie 
chce zrozumieć tego, że tak długo, jak rodzice zakuci są w zbroję lęku przed ich własnymi 
rodzicami i nie ośmielą się zakwestionować ich okrutnych zachowań, nie będą oni wolni w 
dawaniu dzieciom wsparcia emocjonalnego. Wskutek tego lęku powielają oni na nich 
nadużycia, jakich sami zaznali w dzieciństwie.



SKANDAL W WIKIPEDII WOKÓŁ NADUŻYĆ NA DZIECIACH  28 05 2007

Droga Pani Miller, 
 Jestem skrajnie rozczarowany tym, co właśnie zrobiono w anglojęzycznej Wikipedii z artykułem: 
„Składanie ofiar z dzieci w kulturach prekolumbijskich.” Mogliśmy w tym artykule przeczytać o brutalnych 
praktykach rytualnego mordowania małych dzieci w Meksyku przed pięciuset laty: „Tlalok domagał się, 
by łzy najmłodszych skrapiały ziemię. W efekcie, przed rytualnym zabiciem każdego dziecka, kapłani 
doprowadzali je do płaczu, na przykład zdzierając mu paznokcie.” 

I co? Administrator Wikipedii usunął artykuł z działu “wykorzystywanie dzieci,” pisząc notkę 
wyjaśniającą to posunięcie: „Ta kategoria (sic!) pochodzi z nie dowiedzionych, stronniczych źródeł.”  

Stanął w jednym szeregu ze zwyrodniałymi oprawcami dzieci! 
Tak jak Pani napisała, nie ma świecie ani jednego uniwersytetu, który kształciłby magistrów z 

dziedziny nadużyć na dzieciach. W jaki sposób na tej ziemi możemy nieść rewolucyjne przesłanie 
zawarte w Pani książkach, jeśli otaczają nas tacy troglodyci decydujący o normach akademickich? 

E.J. 

Alice Miller: Masz absolutną rację w tym, co piszesz. Świat jest niestety pełen tego typu 
skandali, nawet dziś, a brak zainteresowania uczelni tematyką wykorzystywania dzieci 
dowodzi, że wszyscy jesteśmy maltretowanymi dziećmi, które nawet jako osoby dorosłe 
boją się kolejnego ciosu jeśli tylko odważyłyby się otworzyć usta.



W NAWIĄZANIU DO LISTU: „NIE WIADOMO JAK ŹLE MOGŁOBY BYĆ” (z 14 06 2007) 
Niedziela, 01 07 2007

Alice Miller: Dlaczego uważasz, że powinnaś przebaczyć swoim rodzicom? I czego 
spodziewasz się po takim kroku?

Ponieważ wszyscy mi powtarzają, że mam tak zrobić – terapeuci do których chodzę i moja matka. 
Zawsze dogadzałam innym swoim kosztem, czując się zobligowana znosić to, co mi robią i co do mnie 
wygadują. Nigdy niczego nie oczekiwałam, do tego chyba powinnam zacząć. Jednakże ilekroć, gdy 
oferowałam przebaczenie, zostawałam tylko z poczuciem wydrążenia, co nie było zbyt przyjemne. Tak 
jakby przebaczanie było ostatnią rzeczą, jaką chciałabym robić. Ostatnio zaczęłam zadawać sobie to 
pytanie: „dlaczego powinnam jej wybaczyć?” 

Alice Miller: Nie powinnaś nigdy robić tego, co jest „ostatnią rzeczą, jaką chciałabyś robić,” 
nawet jeśli stu terapeutów twierdziłoby inaczej. Zamiast tego wsłuchuj się w swój 
organizm – w to, co mówi ci ciało, żebyś zrobiła. Wierz temu i stosuj się do tego.



ZŁOŚLIWE KRĘGI POGARDY  19 06 2007

Droga Pani Miller, 
 Jestem 32 letnim mężczyzną z Irlandii. Przez te 32 lata traciłem niewyobrażalne ilości energii na 
bycie grzecznym chłopcem dla rodziców. Dzięki terapii dojrzałem do prawdy, że moi rodzice zawstydzali 
mnie do szpiku kości. Od początków życia, pełna odrazy twarz matki była stale w zasięgu mojego 
wzroku. Moje najwcześniejsze wspomnienie – to jak raczkuję i widzę pod sobą porozsychaną kuchenną 
podłogę. W okresie dorastania zacząłem ratować się uciekaniem w lęki. Łomoczący w głowie i uszach 
pełen potępienia, pogardliwy głos matki, musiał być w owym czasie stłumiony. 
 Mój światy wewnętrzny zamykał się w sobie. Z powodu palącego wstydu, jaki odczuwałem, 
przestałem jadać przy ludziach (ojciec zmuszał mnie do jedzenia pewnych pokarmów i wpychał w nie 
moją twarz, jeśli nie chciałem jeść), zacząłem bać się wychodzić z domu, bać się, że mogę być 
zobaczony przez ludzi. Między 20 a 28 rokiem życia zawsze czułem terror gdy wychodziłem z domu 
rodziców. Choć to był terror z przeszłości, czułem go stale na bieżąco.  
 Znalazłem cudownego terapeutę, który dał mi odwagę zmierzyć się moimi lękami przez 
opuszczeniem domu rodzinnego na stałe. Dziś mam 32 lata i udało się! Pracuję, jestem żonaty, rozwijam 
swoją twórczą stronę i żyję w moim własnym domu. Poświęciłem na to całą odwagę i energię, jaką 
dysponowałem w ciele. To była akcja zmobilizowanej do maksimum czystej woli. 
 W styczniu tego roku zdałem sobie sprawę, że sama wola nie wystarcza. Wyczerpałem moje 
zasoby i dzięki zdecydowanym interwencjom terapeuty otworzyłem serce. Zacząłem odkrywać głęboko 
zakorzenione we mnie, potężne cykle pogardy i odrazy do samego siebie, a czasem też innych ludzi. 
Najbardziej boli mnie to, że mój terapeuta zrobił wszystko, co było w jego mocy, okazywał autentyczne 
współczucie, był kochający i ośmielający, a gdy miałem za mało pieniędzy, oferował okresy bezpłatne. 
On autentycznie mnie kochał i to tak strasznie bolało, że zwróciłem przeciw niemu część mojej pogardy. 
On to znosił i zachęcał mnie, abym przekierowywał tę pogardę i wściekłość na matkę, co robiłem. Wtedy 
stałem się wystarczająco mocny, by złapać kontakt z moją bezradnością, lekiem przez porzuceniem, 
poczuciem obwinienia i znów jestem jak małe dziecko, chłopczyk, i oto wbiegam po schodach do swego 
pokoju i biję sam siebie i przysięgam, że się zabije jeśli jeszcze raz doświadczę horroru mojej matki, 
wymachującej nade mną nożem i krzyczącej, że mnie zamorduje. 

Uczucia te, które przeżywam dzisiaj - okrutny lęk i zamęt – są przerażające. Wtedy uderzam moją 
pogardą albo w terapeutę, albo w siebie, choć robię to nie w jakiś otwarty i aktywny sposób. Nigdy nie 
skrzywdziłem nikogo fizycznie. A potem rozpacz, że okazuję wrogość mojemu kochającemu świadkowi. 
Kiedy on okazuje mi miłość, czuję bezgraniczny ból; tak, on odzywa się tylko wtedy, gdy mogę poczuć 
się kochany. Cofa mnie to w dzieciństwo, wrzuca w tamtego chłopca, który chciał umrzeć. Dziś jest 
podobnie: powodu tego bólu niemal co dzień myślę o samobójstwie. Nie chcę zranić mojej żony ani 
terapeuty, ani nikogo bliskiego. Chcę tylko, by ten ból ustał. Skonfrontowałem rodziców z tym, co mi 
robili, by zderzyć się z ich odprawą, zaprzeczaniem, a co najgorsze, zrobili z tego cnotę!!! 

To wkurzające. Chcę uhonorować moje cenne dziecko wewnętrzne, ale nie wiem, czy potrafię. 
Potrzebuję miłości terapeuty, ale łapię się na tym, że szkodzę jej moją pogardą. Pogarda pochodząca z 
łomoczących krzyków matki. Szukam w sobie odwagi, ale wydaję się jakby cykle pogardy miały się nigdy 
nie skończyć. Przez siedem lat harowałem w krwawym pocie, ale pot i łzy to za mało. Boję się, że 
mógłbym być tacy, jak oni. Wiem, że się z nimi identyfikuję, choć żyję w sposób odwrotny to tego, jak 
mnie traktowali. Mimo to moja pogarda nie przechodzi; im mocniej naciskam, by odeszła, tym staje się 
silniejsza. Czy Pani miałaby jakieś wskazówki, jak przepracowywać czy transformować pogardę? To nie 
jest przyjemne uczucie i chciałbym się z niego wyzwolić. 

Łączę ciepłe życzenia. 

Alice Miller: Czy może być tak, że Twoja najgłębsza i najbardziej usprawiedliwiona pogarda to 
ta, którą ów mały, inteligentny chłopiec nosił do rodziców, tak przeraźliwie torturujących 
swoje dziecko? Ale WETDY było bardzo niebezpiecznie okazywać, a nawet MIEĆ takie 
uczucia. Nie można ich było nigdy dopuścić, musiały więc zostać stłumione. Dziś chcą się 
one dobić do świadomości i serca dorosłego mężczyzny, jakim się stajesz, i kierują się, na 
szczęście, do osób, które Cię nie ukarzą za nie, bo Cię kochają. Abyś mógł poczuć te okropne 
emocje, musisz najpierw czuć się bezpiecznie. Kiedy zdołasz odczuć lęk tego małego 
chłopca, możesz mu powiedzieć, że teraz już nic mu nie grozi i że pomożesz mu 
przekierować tę pogardę i złość na rodziców, którzy w pełni na nią sobie zasłużyli.



Powody, aby się nie zabijać
Mari Collings 

Bo zasługujesz, by żyć. 
Bo Twoje życie ma wartość, czy ją widzisz, czy nie. 
Bo to nie była Twoja wina, gdyż nie Ty decydowałaś, że będziesz maltretowana i używana.  
Bo życie jest cenne i to oprawcy robili źle, nie Ty.  
Bo jesteś złączona z każdą ofiarą nadużyć rytualnych, więc Twoje codzienne zmagania 

automatycznie dają też siłę innym. 
Bo wreszcie przyjdzie czas, kiedy poczujesz się lepiej. 
Bo każdy razem, gdy konfrontujesz się ze swoją rozpaczą stajesz się silniejsza i teraz nie możesz 

jeszcze wiedzieć, do czego będziesz zdolna z tą drobiną siły i jakie zwycięstwa odniesiesz w przyszłości. 
Bo jeśli umrzesz dzisiaj, nigdy już nie będziesz mogła poczuć miłości do drugiej istoty, ani zaufania, 

ani wdzięczności  
Bo jeśli umrzesz dzisiaj, nie ujrzysz dobra i współczucia w oku drugiego. 
Bo jeśli umrzesz dzisiaj, nie ujrzysz słońca przenikającego liście drzew, lotu ptaka, jakości zimowej 

poświaty. 
Bo czas nie zatrzyma mijania sekund i nawet jeśli zdaje Ci się być miażdżącym kamieniem, to minie, 

wystarczy, że wytrwasz 
Bo Ty już wygrałaś, znajdując mądrość, zdolność odrodzenia, odwagę i niezłomną wolę, by dojść aż 

dotąd, i tego nikt nie przekreśli. 
Bo wola życia to nie okrutna kara, nawet jeśli się tak czasem zdaje; to bezcenny dar. 
Bo Twoje wewnętrzne dzieci nie mają nikogo innego i potrzebują Cię niezmiernie. 
Bo one, bardziej niż ktokolwiek, zasługują na ocalenie i troskę; przetrwały przecież w niemożliwych 

warunkach. 
Bo posiadasz je i dzięki nim tu jesteś. Jeśli umrzesz dziś, przekreślisz sens ich nieopisanego 

cierpienia, a to byłaby zbyt wielka strata.  
Bo masz wszelką zdolność odnaleźć Twoją ścieżkę zdrowienia, udowadniałaś to raz po raz. 
Bo potrzebny jest każdy wojownik przeciw temu złu. 
Bo potrzebujemy nas, aby dawać świadectwo prawdzie, wbrew temu zakłamanemu horrorowi i 

rozpaczy. 
Bo nikt lepiej od Ciebie nie zna znaczenia tych cierpień, które pogłębiają nasze serce. 
Bo zasługujesz na pokój, jaki nastanie po wygranej bitwie, a wygrasz ją, minuta po minucie i 

polegnie zło niepokonane. 
Bo wszystkie możemy ostatnimi laty wyjść razem i śmiać im się w twarz. Możemy pokazać im, że 

nawet mimo całej ich siły i bezwzględnego sprytu, i mimo naszej wtedy bezradności, niewinności i 
zależności dziecka, pokonaliśmy ich w rozgrywce, o której zadowoleniem myśleli, że ją kontrolują. 

Bo jestem wściekła o to, że my wszystkie niezasłużenie musiałyśmy nieść cudze zło i brud. 
Bo i Ty któregoś dnia poczujesz tę furię. 
Bo jest ona krytyczna dla Twojego przetrwania. 

(tekst cytowany w książce Odwaga ocalenia [Courege to Heal] ellen Bass i Laury Davis)



MOJE DOŚWIADCZENIA JAKO WIKTYMIZOWANEGO DZIECKA I DOROSŁEJ PISARKI
20 06 2007 

Droga Alice Miller – 
Jestem dorosłym dzieckiem dwojga specjalistów  od zdrowia psychicznego. Matka, psycholog, 

była dyrektorką szkoły dla dzieci autystycznych, ojciec, psychiatra, był profesorem i wykładał na znanej 
uczelni medycznej. Oboje byli moimi oprawcami. Zostałam przez nich wrzucona w rolę rodzinnego 
pacjenta – ja, ich latorośl, której udało się przetrwać najgwałtowniejsze nadużycia, zostałam przez nich 
obwiniona za wszystkie nieszczęścia rodziny! Byłam też tą, której 20 lat temu udało się od nich uciec. 
Moja najmłodsza siostra umarła z w zeszłym roku na nie wykryty nowotwór jelita grubego (okrężnicy). 
Była najbardziej podobna do mnie spośród rodzeństwa, ale pozostała wkręcona w naszą rodzinę i nie 
zdołała z nimi zerwać, a kiedy ja opuściłam to toksyczne gniazdo, stała się moim surogatem. I dziś nie 
żyje. 
 Po raz pierwszy zaczęłam pisać o mojej rodzinie w ramach zadania terapeutycznego 
(przechodziłam w przeszłości potężne dawki terapii), a następnie wskutek sugestii mojego wydawcy, z 
którym pracowałam – miało to pójść do druku, ale okazało się zbyt wstrząsające dla nowojorskiego 
środowiska edytorskiego. Innymi słowy, nie czuli oni oporu przed publikowaniem prawdy o 
ludobójstwach czy o dzieciach walczących w armii Sierra Leone, ale mój materiał krążył zbyt blisko 
tajemnic rodziny i domu. Najbliższą analogią, jaka mi przychodzi na myśl, jest „The Kiss” Kathryn 
Harrison, ale ona miała to ułatwienie, że chodziło o dobrowolne bycie seksualną partnerką, podczas gdy 
ja pisałam o ucieczce z Trzeciej Rzeszy moich rodziców. 
 Napisałam poniższy materiał dla redaktorki, która mnie zachęciła i która jest zaangażowana w 
ogólnokrajową sieć rozpowszechniania publikacji kobiecych. Kupiła go ode mnie, płacąc, przetrzymała 
przez ponad rok, a kiedy prawa autorskie wygasłym, zwróciła mi je. Z tego co wiem, jej Naczelny nie 
umiał poradzić sobie emocjonalnie z treścią mojego materiału, chociaż zgodziłam się ukryć pod 
pseudonimem.  
 Zaczęłam czytać Pani książki ponad dwadzieścia lat temu – i to dzięki tej pisanej pomocy byłam 
w stanie skonfrontować mojego psychiatrę z dzieciństwa (zdążyłam za jego życia) z tym, co mi zrobił 
tym, że „nie wiedział”, czego doznawałam w domu od rodziców.  
 Może Pani rozporządzać moim tekstem według własnej woli. 
 Najlepszego, Erica Rex 

ZŁA CÓRECZKA © Erica Rex 

 Całe życie czułam się złą osobą. W moim przypadku bycie złą nie ma nic wspólnego z etyką, 
moralnością czy kradzieżami w marketach. Nigdy nic nie ukradłam. Jestem wykształcona. Przez 
większość życia sama zarabiam na siebie. Staram się sprostać moim niezwykle wysokim wymaganiom od 
siebie. Moje bycie „złą” wiąże się z tym, jak sama postrzegam siebie – z tym, jaki obraz mnie samej 
rodzice wpajali mi od urodzenia.  
 Zawsze byłam złą córeczką i nie rozgrzeszało mnie nic, cokolwiek wspaniałego bym zrobiła. 
Urodziłam się jako druga z czwórki dzieci, dwóch sióstr i młodszego braciszka. Byliśmy w zbliżonym 
wieku, pojawiając się na świecie w ciągu pięciu lat, między 1954 a 1959 rokiem. Ja byłam tą, która nie 
pasowała do reszty. 
 Jako dziecko miałam chroniczne koszmary i cierpiałam na bezsenność. Straszliwie bałam się 
ciemności. Nieraz, nocami, gdy czułam szczególnie silne lęki, dreptałam na dół to sypialni rodziców. Jeśli 
w ich wszechświecie wszystko było na miejscu, pozwalali mi wpełznąć na chwilę do ich łóżka, po czym 
prowadzili mnie na górę, do mojego pokoju, i zawijali w pościel, gdy mogłam znów zasnąć. Jednak dużo 
częściej moje nocne wizyty ich rozwścieczały. 
 Pewnej szczególnie koszmarnej nocy budziłam się i wstawałam wielokrotnie. Czułam, że coś mnie 
prześladuje, coś chce mnie upolować – że goni mnie olbrzymi, mięsożerny wąż z rozwartą gardzielą, jak 
maska volkswagena ojca, goni mnie ulicą, a ja nie mogę mu mknąć ani temu zapobiec. Cała moja klasa 
z przedszkola też ucieka; są w przodzie, przede mną, gdyż w porównaniu z nimi jestem katastrofalnie 
wolna. Oni uchodzą niebezpieczeństwu, ja nie mogę, choćbym nie wiem jak się starała. Drepczę w dół 



schodami do hallu, najciszej jak umiem, i wchodzę do pokoju rodziców. Cała we łzach, mając ich obok, 
próbuję im opowiedzieć o prześladującym mnie koszmarze. Ojciec budzi się pierwszy. 
 „Kto tu?” 
Oczy matki błądzą dokoła. 
 „Rica?” – matka zrzuca z siebie kołdrę i wyślizguje się z łóżka. Nocny zapach ich dorosłych ciał 
jest cierpki i cuchnący – znany mi, ale przepojony surowym odorem czegoś nieznanego. Ojciec też 
zwleka się na nogi i przesuwa się do krawędzi, na stronę matki. Wstaje. Przekłada mnie sobie przez 
ramię. Teraz stąpa boso po schodach do swojego domowego biura. Wisząc głową w dół, gapię się, do 
góry nogami, na jego gołe pięty, gdy wchodzi do gabinetu. Zawsze nosi do snu bokserki. Matka, w 
cienkiej prześwitującej koszuli nocnej – widzę dokładnie jej piersi pod ażurowym materiałem – idzie za 
nim i zamyka drzwi. Drzwi z masywnego drewna, ciężkie, dźwiękoszczelne, podwójnie i otwierane na 
dwie strony, takie co u każdego psychiatry zapewniają dyskrecję i dźwiękowy komfort. Ojciec zrzuca 
mnie z siebie i padam na biało-czarną, wełnianą narzutę na kozetce, stawiając tyle oporu co worek mąki. 
Włącza rażące, jarzeniowe światło nad biurkiem. Do dziś dnia kurczę się ze strachu na widok tego typu 
świateł, reliktów mojej nuklearnej rodziny: brązowych podługowatych przedmiotów z metalu, 
emitujących chemiczny zapach razem z nienaturalnie niebieskawym światłem, które przyprawia o ból 
głowy. 
 Jestem sparaliżowana lękiem. Ciosy matki trafiają gdzie popadnie – bije mnie na chybił-trafił, 
teraz w krzyż, teraz w tyłek, teraz w kark… Rażą moje przedramiona, którymi udało mi się osłonić nieco 
moje małe plecki… Góra piżamy podwinęła się do góry, pod szyję, odsłaniając delikatną skórę. Jej 
zaciśnięta pięść tłucze mnie bez opamiętania. Teraz ojciec odsuwa ją na bok. On nie jest z tych, co 
swoją złość ograniczają do wygrażania niebu pięścią, jak Hiob wszechświatu za jego wiktymizację – choć 
i to ojciec czynił. Kiedy on bije, kiedy on krzyczy, to zawsze po to, by zadać jak największy ból. Jest 
silniejszy, więc jego ciosy są twardsze i bardziej bolą. Ciosy i chlaśnięcia matki są przypadkowe. Często, 
kiedy mnie katowała, miałam uczucie, że nie wie na kogo właściwie jest wściekła. Ręce, które powinny 
zapewniać bezpieczeństwo i komfort – ręce matki, które trzymały i kołysały czwórkę dzieci – są zdolne 
zniszczyć ich zaufanie w czasie jednego wdechu.  

Nagle coś we mnie pęka. Słyszę mój głos, dochodzący jakby spoza mnie, z zewnątrz. Wrzeszczę, 
ile sił w płucach: “Nienawidzę was! Nienawidzę was!” Wykrzykuję te słowa wśród jęków i chaotycznego 
łkania. Pod nimi, w nich, jestem czysta i jasna. Krzyczę, gdyż inaczej zniknęłabym ja prawdziwa, musząc 
okupować jakieś skrawki zdezintegrowanego ciała. Poza tym, nie mam granic.  

Nagle wszystko ustaje. Głos matki cichnie, uspokaja się. Jej młócące ręce zatrzymują się, wpół 
zamachu. Na chwilę zamieram – tak bardzo wdziera się we mnie rodzicielska dynamika. Znam ją na 
wylot. Matka siada na krześle. 
 „Naprawdę mnie nienawidzisz?” 
 Nie odpowiadam. Czkając, gapię się, na pasma wełnianej dzianiny na oparciu kozetki.  
 „Odpowiedz matce” – mówi ojciec. Czeka, pułkownik drugiej wojny światowej, jak w pogotowiu 
bojowym na wroga.  

„Odpowiedz matce” – powtarza. 
„Czy ty naprawdę nas nienawidzisz? Naprawdę?” – pyta matka. 
Nie ruszam się. 
„Odwróć się i spójrz na matkę albo spiorę ci tyłek! 
Odwracam się, czkając. Łzy ściekają po jej policzkach. Wyciąga chusteczkę higieniczną z rękawa 

koszuli nocnej – zawsze upycha chusteczki w rękawach – i osusza oczy. Staram się na nią nie patrzeć. 
Rodzice mają swoje powiedzenie i zawsze mnie nim ośmieszają, gdy płaczę: „Krokodyle łzy” – mówią. 
„Lejesz krokodyle łzy.” Milczę. 

„Odpowiedz matce!” 
„Chcę iść do łóżka” – mówię. 
„Powiedz matce, że ją kochasz i będziesz mogła iść.” 
Milczę. Kilka pozostałych łez i spazmatyczna czkawka z mojej strony.  
„Słyszysz, co mówię? Powiedz matce, że ją kochasz i będziesz mogła iść do łóżka, albo dam ci 

prawdziwy powód do płaczu.” 
Dobijam mojego pierwszego targu z diabłem, targu ofiary. Uznaję, że jedyny sposobem, by móc 

oddalić się od nich, to ich okłamać. To zaprzeczyć moim prawdziwym uczuciom. 
„Kocham cię” – mamroczę pod nosem. 
„Co to było? Powiedz matce w taki sposób, by mogła cię słyszeć.  



„Kocham cię” – mówię. Wiem, że kłamię. 
W końcu wypuszczają mnie z gabinetu. Odrzucam ofertę matki, że okryje mnie w łóżeczku. Tej 

nocy przerabiam pierwszą lekcję kłamania, by ocalić siebie. 
 Kiedy w dzisiejszych dniach myślę racjonalnie– najracjonalniej jak mogę – o moich stanach 
uczuciowych, słyszę w głowie głos: „Osoba po czterdziestce powinna już dawno umieć sobie z tym 
radzić, powinna być zdolna powiedzieć, że to należy przeszłości.” Przez większość życia mam pewność, 
że poradziłam sobie z emocjami. A potem nieodmiennie coś się wydarza – pokłócę się z przyjaciółką czy 
rozsypie mi się romantyczna relacja – i jestem kompletnie wybita z mojej przestrzeni i czasu. Jestem 
wtedy jak ktoś, kto próbuje utrzymać równowagę na nitce rozpiętej między dwoma kosmosami. 
Teraźniejszość odchodzi, nitka flaczeje, a ja spadam samotnie w otchłań.  
 Ostatnio znów dopadła mnie przeszłość. Uaktywniła się we mnie wkrótce po śmierci mojej siostry 
na raka. Siostra była jedyną osobą z rodziny, z którą byłam blisko, i poczułam się zdewastowana. Po 
paru dniach miałam nieprzyjemną korespondencję z bratem, po tym jak nie odzywaliśmy się do siebie 
ponad dziesięć lat. Napisał mi, że mam nie przyjeżdżać na pogrzeb. 
 Skutki tego listu były natychmiastowe. Ja osobiście, jako esencjonalny byt, osoba wiodąca życie 
w realnym świecie – wyparowałam. Mój język przestał funkcjonować, moje słowa nie składały się w 
zrozumiałe zwroty. Nie mogłam opanować ciągłych wybuchów płaczu i zaczęłam bać się wychodzić z 
mieszkania. Mówiłam sama do siebie. Mówiąc, mamrotałam. Przestałam patrzeć ludziom w oczy. 
Przestałam odbierać telefony. Ledwie się zebrałam, by przeprowadzić rozmowę konferencyjną z jakimś 
wysoko postawionym klientem. Tłumaczyłam się, dlaczego nie mogę skupić się na projekcie. Trzy razy 
zadawałam to samo pytanie, bo nie mogłam przyswoić odpowiedzi. Mój superwizor dzwonił potem do 
mnie i chciał wiedzieć o czym wtedy rozmyślałam. „Nie wiem” – odrzekłam głosikiem myszki. „Co chcesz 
żebym ci powiedziała?” 
 Kiedy ten poprzedni kosmos wdziera się w teraźniejszy i zagraża mojemu przetrwaniu, kiedy 
chwieje się nawet moja zdolność zarabiania na życie, przestaję wierzyć w możliwość osobistej 
psychicznej emancypacji. Dryfuję samotnie, zagubiona w amorficznym kosmosie rodziny – rodziny w 
której nie to, że robiłam złe rzeczy, ale byłam samym złem. Nie to, że zdarzały mi się pomyłki, ale byłam 
jedną wielką pomyłką.  
 Kilka dni po owej dawnej egzekucji dokonanej na mnie przez rodziców w gabinecie ojca, 
znalazłam się u psychiatry dziecięcego. Przez następnych kilka lat wozili mnie do niego co tydzień, na 
godzinę. Po prawie trzydziestu latach odszukałam go. Przypomniałam mu się i powiedziałam, że moi 
rodzice – specjaliści od duszy ludzkiej: ojciec psychiatra, matka psycholog, a oboje uznani eksperci od 
rozwoju dziecka – katowali mnie regularnie. Że przez całe dzieciństwo mój dom spływał rzekami 
krokodylich łez. Przypomniałam mu, jak przynajmniej przy jednej okazji opowiedziałam mu o tej 
przemocy, i jak on, zamiast mnie chronić, doniósł matce o moich skargach na nią i ojca, chociaż 
prosiłam go specjalnie o dyskrecję i obiecał mi ją. Matka, gdy ją skonfrontował, oczywiście zaprzeczyła 
jakimkolwiek swoim nadużyciom i błędom.  

Tego dnia, w drodze powrotnej psychiatry, matka, prowadząc zalanymi deszczem ulicami 
naszego rodzinnego błękitnego chevroleta-busa i kopcąc nerwowo papierosa za papierosem, wysyczała 
mi, że do końca życia będę żałować, że ją zdradziłam. Obnażyłam jej sekret i, jak się miałam przekonać, 
słono za to płaciłam przez wszystkie następne lata. Matka kontrolowała mnie szantażując, że ujawni 
moje „brzydkie” tajemnice. Byłam ohydna i zła. Częścią kary za to były cotygodniowe wizyty u tego 
psychiatry, aby naprawił moje popsute „ja.” Byłam jedynym dzieckiem pośród rodzeństwa i rówieśników, 
które zrobiło taką rzecz. Stale wytykała mi moją „złą inność,” gdy ja, jak wszystkie dzieci, chciałam tylko 
być kochana, akceptowana i móc należeć do stada. Wierzyłam jej słowom. Wiedziałam też, że jeśli ona 
mnie nie pokocha, nikt inny tego już nie zrobi i będę samotna na wieki.  

Kiedy skonfrontowałam z tymi faktami mojego psychiatrę z dzieciństwa, podał mi taką wersję 
„prawdy,” jaką oni mu podali. Powiedział, że rodzice przedstawili mnie jako dziecko okrutne i 
przemocowe, które należy fizycznie powstrzymywać, aby nie katowało brata. Słuchałam tego, 
przerażona tak fałszywie namalowanym portretem mnie – monstrum każdego rodzaju, zakała rodziny, 
wyrodek spośród rodzeństwa i rówieśników. Zaburzona. Zepsuta. Zła. ZZZ... 
 Były, były w moim życiu chwile, że czułam się całkowicie w porządku. Mając osiemnaście lat, 
wyjechałam do Norwegii na szkolną wymianę i zakochałam się. Mój chłopak zabrał mnie z wizytą do 
mieszkającej niedaleko ciotki, siostry jego ojca. Gdy przyjechaliśmy, ciotka siedziała w kuchni, strzygąc 
włosy swojej córce. Spytała, czy chcę, aby i mnie podciąć, a ponieważ dawno nie byłam u fryzjera, 
zgodziłam się. Po chwili siadłam na stołku przy stole, przykryta zielonym fartuchem. Mój chłopak krążył 



bez zajęcia po pokoju, wertując jakiś magazyn dla mężczyzn, oglądając okiennice wymagające naprawy. 
Z drugiego pokoju dobiegał po norwesku głos z telewizji, transmisja sobotniego meczu. Wybiegłam 
wzrokiem przez otwarte okno w popołudnie szarzejące o zachodzie słońca. Pola bujnej koniczyny 
podchodziły pod wzgórza okolone świerkowym lasem. Pobliska ściana skalna wyrastała z plątaniny jeżyn 
z malinami – liliowego ogrodu czarnych porzeczek, czerwonych porzeczek, agrestu. Na stole przede mną 
stała misa z owocami do przesmażenia na dżem. Ciotka spytała mnie jaką chcę długość. Wciąż byłam 
samoświadoma jeśli chodzi o włosy, ale ten Tor, ta jego ciotka głaszcząca i rozczesująca moje przeklęcie 
falujące się włosy tak, jakby były warte czułego traktowania – i nagle, bez dającego się zauważyć 
powodu, bez słowa ani gestu – nic, tylko ten słodki zapach świeżo skoszonej tymotki z gospodarstwa 
obok, miękkie pociągnięcia grzebieniem, czekający spokojnie Tor, ostry zapach kawy w czajniku 
dogasającym na kuchni, nożyczki delikatnie tnące moje loki wokół szyi i karku, klik, klik, i nagle wszystko 
to sprawiło, że poczułam się, z braku lepszego słowa, PRAWDZIWA. Wszystko, co składało się na tę 
chwilę, wskazywało na czułość, jakiej nigdy przedtem nie znałam. Mój chłopak mnie kochał, jego ciotka 
przyjęła mnie w swym domu i chętnie strzygła mi włosy. Oni kochali mnie po prostu tylko za to, że 
jestem. Miłość złączyła mnie z tą chwilą, chwilą bliskości z innymi istotami ludzkimi. Nagle nic nie było 
we mnie złe. Byłam kochana. Cały wszechświat, całym sobą, pozwalał mi istnieć.  

Takie przerywniki, te chwile bycia w porządku, nie były może liczne, ale na przestrzeni ostatnich 
plus minus dwudziestu lat – przestrzeni oddzielającej mnie i moje obecne życie od kosmosu mojego 
dzieciństwa i utopionej w nim tamtej mnie – chwile te wydłużały się wraz z dystansem do przeszłości i 
stawały się częstsze. Nie jakoś lawinowo, ale troszkę i troszkę częstsze. Z wiekiem zdałam sobie sprawę, 
że to, jak opisywał mnie mój dziecięcy psychiatra, nie różni się zbytnio od tego, jak sama opisywałam 
siebie. Jednak po latach terapii widzę, że to jak siebie odbieram nie pasuję do tego, jak ludzie zaczynają 
mnie odbierać, gdy mnie już poznają. Mój obraz siebie wtrąca innych – współpracowników, szefów, 
czasem nawet przyjaciół i kochanków – w zamęt, zwłaszcza gdy zwykłe, drobne zdarzenie lub bodziec 
sprawia, że jakiś fragment mojej przeszłości ląduje w teraźniejszości i eksploduje niej, tak jak to było po 
śmierci mojej młodszej siostry. W takich chwilach znajomy diabeł wpija mi szpony w ramię i zaczyna 
szeptać do ucha: „jesteś zła, jesteś kpiną natury; nikt cię nigdy nie pokocha.” Gdy tak powtarza, staję 
się mniej pewna siebie i często przez dni i tygodnie dryfuję po falach dawnego emocjonalnego 
koszmaru. Znika ta ja, która jest odpowiedzialna zawodowo, ma autorytet, żyje niepociągająco i cicho 
wśród sąsiadów i przyjaciół, wyprowadza psa, rozmawia, śmieje się i czasem nawet pięknie wygląda. 
Staję się samotnicą. Gdy dzwonią przyjaciele i chcą się spotkać, szukam wymówek z lęku, że zauważą 
moje nieprzystosowanie i mnie odrzucą. Stale za coś przepraszam. Nie milknie w mojej głowie litania 
epitetów, kim to nie jestem. Inni widzą moją niepewność, lecz nie widzą wczepionego w moje ramię 
potwora o zaskorupiałych, tłustych, niezdolnych do lotu skrzydłach i zardzewiałym, haczykowatym nosie. 
Widzą tylko, jak się miotam i kurczę w sobie i zaczynają się zastanawiać dlaczego.  

Nauczyłam się przez te wszystkie lata nie szafować historią mojego dzieciństwa, gdyż ludziom 
zazwyczaj trudno w nią uwierzyć. Kiedy nieopatrznie ją opowiadałam, zdarzało się, że osoby, którym 
ufałam, posądzały mnie o halucynacje i wymysły. „Twoi rodzice są filarami społeczeństwa” – tak przed 
laty skwitowała moje cierpienie jedna z przyjaciółek. „Może to wszystko ci się przyśniło?” 

Obecnie, po dziesięciu latach małżeństwa i pokojowym rozwodzie, po raz pierwszy od lat żyję 
tylko na swoim. Wynegocjowałam dla siebie dzierżawę. Rachunki za światło i gaz są na moje nazwisko. 

Ostatniej jesieni wybrałam się na wesele na barce zacumowanej na Hudson u brzegów parku – 
niedaleko od miejsca, gdzie mieszkam. Muzyka, tańce, alkohol i tłum ludzi z okolicy: właścicielka 
miejscowej galerii odziana w metry purpurowego tweedu, jej obecny i poprzedni mąż, ludzie sztuki, 
biznesu, szef okręgu wyborczego, działacze społeczni. Panna młoda i pan młody w otoczeniu dzieci, 
psów, żeniąca się równolegle włosko-grecka para krewnych, oboje po raz drugi – w sumie czas wygody i 
wyluzowania. 

Gapiłam się na wodę i Statuę Wolności. Przez kanał dzielący moje brooklyńskie sąsiedztwo od 
Governor's Island holownik wlókł barkę załadowaną kontenerami. Pan młody, człowiek którego nigdy nie 
uświadczyłabyś w niczym innym, niż w wytartych niebieskich dżinsach i luźnym tiszercie, z ołówkiem za 
jednym uchem, a papierosem za drugim, teraz wystrojony w pełny ekwipunek weselny – kamizelka, 
spinki, jedwabna szarfa. Podchodzi i obejmuje mnie w nietypowy sposób. 

„Umieram bez papierosa” – mówi. „Ale nie wypada mi tutaj zapalić. Wyglądasz wystrzałowo.” 
„Dzięki,” – mówię swobodnie. Dopiero niedawno zaczęłam przyjmować uznanie i komplementy 

bez kurczenia się w środku ani umniejszania się jakimś słowem. Rozglądam się za panną młodą.  
„Gdzie Beatrice?” – pytam. 



„Nie wiem” – odpowiada patrząc w dal przez zatokę, jakby wypatrywał brakującego szkunera. 
„Powinna tu zaraz być” – zerka na zegarek. W tej samej chwili rzuca się na niego jasnoblond chłopiec, 
niemałych rozmiarów, także w pełnym weselnym rynsztunku – syn panny młodej z jej pierwszego 
małżeństwa.  

„TATA!” – woła oplatając ręce na szyi Brad’a. Mam nowego TATĘ!!” Brad rumieni się i twarz mu 
się zmienia, a następnie zabiera się do zdejmowania oplecionego pasierba z torsu, trzymając go 
serdecznie za rękę.  

„Kompletnie nie wiem, czemu to robię” – mówi, broniąc się przed przyznaniem, że jest 
szczęśliwy. „Żenię się z najtrudniejszą kobietą, jaka kiedykolwiek chodziła po ziemi.” Twarz Travisa 
poszerza się z wielkiego uśmiechu. Jego buty z markowej skóry świecą w słońcu jak skrzydła samolotu.  

„Wszyscy jesteśmy trudni” – mówię. „Założę się, że i ty nie zawsze trzymasz nerwy na wodzy.” 
„Może i tak, może i tak…” – Brad zamyśla się na moment. „Do diabła!”- wyjmuje z kieszeni 

paczkę papierosów i już zamierza zacząć wywód filozoficzny na temat ludzkiej natury – jest z tego znany 
– gdy nagle kwartet smyczkowy, milczący do tej pory na rufie barki, intonuje pierwsze nuty marsza 
weselnego. 

„Cóż,” – mówi Brad rzucając zmiętego papierosa do wody. „Widać nie dane mi jest zapalić…” 
Obejmuje mnie znowu, ale też i Travis, w wyraźnym nastroju do przytulania, ściska mnie, by nagle 
skoczyć w stronę końca molo, gdzie czeka niespokojnie jego mama. Jej ciemne włosy, ułożone w 
wyszukaną fryzurę, opadają na biel ukwieconej sukni.  

Po raz pierwszy w życiu czuję się złączona z tym, gdzie jestem i w czym jestem – zarówno w 
czasie jaki i przestrzeni. Moje życie, moja praca, moje towarzystwo. To, gdzie mieszkam i jak żyję. Naraz 
uświadamiam sobie, że bardzo się zmieniłam. Nic i nikt z zewnątrz mnie nie określa: ani eks-mąż, ani 
matka, ani ludzie, dla których pracuję. Będę szczęśliwa, jeśli znów spotkam w życiu miłość, ale jeśli nie 
spotkam, nie będę się czuła mniej człowiecza. Jestem jeszcze jedną osobą, która ma sny, marzenia, 
kaprysy, kręcone loki na głowie, nienajzdrowszą dietę i rozpycha się w zatłoczonych autobusach – która 
czasem jest szczęśliwa, czasem smutna, czasem zaganiana pośród codziennych spraw życia. Im jestem 
starsza, tym skuteczniejszą przeciwwagę dla traumatycznych zdarzeń z dzieciństwa mam w moich 
kumulujących się doświadczeniach. Mam wiele takich dobrych dni, jak ten z młodości, z Norwegii. Noszę 
pamięć tych chwil i są one dla mnie jak talizmany, które mogę wyjmować gdy tylko poczuję się mocniej 
odsłonięta na cios. Jak wszystkie cuda i czary, sprawdzają się różnie. W niektórych sytuacjach działają 
wybornie, w innych zawodzą. Mimo to je noszę, jako dowód nadziei, możliwości, szansy – jako 
tajemnicę, nieuchwytną walutę z lepszego świata. Wiem, że taki istnieje, bo już tam byłam. Ostatecznie 
mogę nawet żyć w nim przez pewien czas. A jak szczęście dopisze, to może na zawsze.  

Alice Miller: Dziękuję ci ogromnie za ten piękny, silny i prawdziwy list. Piszesz: 
„Dryfuję samotnie, zagubiona w amorficznym kosmosie rodziny, rodziny w której nie to, że 
robiłam złe rzeczy, ale byłam samym złem. Nie to, że zdarzały mi się pomyłki, ale byłam 
jedną wielką pomyłką.”  
 Nie, ty NIE byłaś złem ani pomyłką. Ty jesteś cudowną, bardzo utalentowaną pisarką 
i uczciwym, odważnym człowiekiem. To twoja rodzina była złem i pomyłką, a co więcej – 
kryminalnym przestępstwem. Myślę, że musisz opublikować swoją historię, ale umiem 
wyobrazić sobie, dlaczego ludzie tak boją się jej opublikowania. Przypomina im ona ich 
własne historie dzieciństwa, z którymi nie ośmielają się spotkać. Miałam z wydawcami 
podobne doświadczenia. Wprawdzie wiele moich książek wykupiono i wydano w różnych 
krajach, ale w niektórych wydawnictwa płaciły mi za prawa autorskie, a potem zwlekały 
przez ponad dziesięć lat, by ostatecznie nigdy tych książek nie wydrukować i zablokować 
ich druk, gdyż nie zwracały ani nie odsprzedawały tych praw. Możesz przesłać swój rękopis 
do Roberta Weila, wydawcy Horton z Nowego Jorku. Spodziewam się, że on będzie miał tyle 
odwagi, na ile zasługuje twoja książka, by ludzie mogli ją w pełni docenić. Odwaga 
potrzebna jest też tobie samej, abyś mogła wyjść z tego dawnego gabinetu i powiedzieć 
rodzicom: „Nie zamierzam dzielić się z wami moją prawdą. Nienawidzę was za to, co mi 
zrobiliście i nie jestem wam winna żadnych kłamstw o miłości między nami. Nigdy.” 
 Życzę ci wszystkiego najlepszego

Barbara Rogers. Wyobrażenie tej małej dziewczynki, bitej przez oboje rodziców w zimnym 
ojcowskim gabinecie, było dla mnie szokujące i bolesne. Wyrastałaś w piekle nienawiści 



kierowanej przeciw bezsilnej, bezbronnej istotce w agonalnym cierpieniu – w piekle, 
którego nikt nie chciał nawet zauważyć. Nawet w życiu dorosłym musiałaś wciąż znosić 
zmowę milczenia, ukrywającą prawdę o torturach jakie zadawano tobie i tak wielu innym 
dzieciom. Dziękuję ci, że tak wzruszająco opisałaś rzeczywistość horroru twojego 
dzieciństwa i że ogłaszasz tę prawdę. 



 Suppressed rage 
Saturday March 06, 2010 

Dr. Miller, 

I want to thank you for your brave work. I first read �Drama of the Gifted Child� over twenty 
years ago and have read every book of yours since. I visit your website to read new letters and 
your responses.  

I want to thank you for emphasizing the necessity to FEEL rage and anger. You consistently 
write about this. I now see why this is so.  

Over the past year, I have learned to welcome my anger and rage more than I ever could 
before. I have begun to fully feel the stored rage from my childhood, which brings vital lessons 
for me. My memories, sometimes with clarity, return with the force of truth. This is happening 
thanks to your direction. The feeling of my past rage is essential to reclaiming my life. Lately my 
rage has uncovered a new source: my mother�s involvement in childhood mistreatment.  

In my childhood, physical punishment came from my father. When he came home from work, 
and had gotten a complaint from our mother, he would usually take off his leather belt and use it 
on our behinds (I am one of six children). This usually occurred after we were warned by our 
mother. She would be upset or impatient with our behavior. She would tell us, �just wait until 
your father comes home,� and when he did, at some point he would punish one, or several of 
us, for actions we had forgotten � but which our mother claimed we deserved punishment from 



our father.  

We often had no idea why we deserved this punishment! We were just kids. But he listened to 
our mother and we knew what would happen. When he was told whatever violation we 
commited � who knows, maybe not listening to her or acting out with nothing more than the 
boundless enthusiasm of six children playing in one small house � the father would punish us 
with his belt. It was terrifying. But he was a coward for doing so. He was out of touch with his life 
and his stored rage, and during the belt whipping he passed his rage and hurt from his life unto 
us. That he punished us was itself wicked, it was never justified, but it happened. What was 
especially scary was his rage, the redness of his face, and the emotional strength behind his 
use of the belt. I have a series of images I clearly remember that were parts of a ritualized 
routine.  

I really want to emphasize the aspect of the mother�s involvement, which I never fully realized 
in my past recollections or ineffective work with the occasional therapist. I had completely 
forgotten how my mother could guarantee the punishment from my father. Such power she had 
and wielded!  

This insight of my mother�s involvement is a revolutionary breakthrough for me. It was obvious 
that the physical act of punishment came from the father, but my mother�s involvement was 
critical in the scheme of punishment. With great irony and hypocrisy, our mother, who initiated 
the punishment, became the one we then went to for comfort after we got belted. What a closed 
circle! And the siblings, as adults, close ranks and perpetuate various myths and denial to 
protect either one, or both, of the parents. No wonder children get trapped � everything 
reinforces itself. And in our family the mother is immune from criticism or accountability, and so 
is the father with most of the siblings and cousins.  

Only because I have learned from you to RESPECT and FEEL both MY RAGE and MY ANGER 



that I have allowed this insight to reveal itself. I am 50 years old. I have worked since my 
adolescence to build my insight, to build my sense of what Socrates instructed, �to know 
thyself,� and to continue to grow and learn. But I must say that the wisdom you impart in all of 
your work is the most valuable material being written today.  

Your guidance to FEEL one�s rage and anger is an antidote vitally necessary for anyone who 
wants to grow and reclaim a childhood of neglect, or mistreatment, or abuse. And for me that 
rage now includes the anger against the mother. It feels transgressive because protection and 
blind honor to the idea of mother and father is so strong. But mine is real rage, true and 
legitimate. No matter that it is focused properly at my mother; it is extremely liberating to feel it. 
It takes courage and patience and persistence to heal and allow true feelings to emerge from 
hiding. If not for you, Dr. Miller, I would not have gotten this far.  

Thank you. PJ.�  

AM: Thank you for your letter. It might seem very easy to give this advice (feel your 
repressed rage) but you know now how hard it is to eventually feel what you tried not to feel 
over 50 years. I am glad that you succeeded and feel liberated. The weight of denied 
feelings can be gigantic and very destructive.


