SK D SI BIOR TYRANI
Wywiad z Alice Miller, Anna Bikont, 1999.
Alice Miller, psychoterapeutka i autorka bestsellerów, od kilkudziesi ciu lat mówi to samo: eby nie bi
dzieci. Poniewa bici na ogóø aprobuj bicie. Analizowaøa dzieci stwa wielkich tyranów. Bici byli Stalin,
Hitler, Ceausescu, Mao. Jej wykøad na sesji "Jak kocha dziecko?" søuchacze nagrodzili owacj na
stoj co.

Nie mówi , e wszyscy bici musz bi " powiedziaøa mi dzie wcze niej. " Wszystkie krowy s
zwierz tami, a nie ka de zwierz jest krow . Znam takich, którzy byli bici i nie bij . Mówi tylko, e
wszyscy, którzy bij , byli w dzieci stwie bici. Tak jak zawsze ten co gwaøci, byø przedmiotem gwaøtu.
Jeden z pacjentów, mówiø mi tak: "Dawaøem mu klapsy, nie pomagaøo, to biøem mocniej". Zapytaøam:
"Jak døugo pan go ju bije?". "Od pocz tku. Dzi syn ma 12 lat i caøy czas nie wida rezultatów".
Zapytaøam, czy mo e sobie wyobrazi , e kupiø sobie odkurzacz, który si zaci ø, i on od 12 lat go kopie z
nadziej , e zacznie dziaøa . Roze miaø si , to znaczy, e co do niego dotarøo.
Z reguøy im dzieci bardziej krn bne, tym bardziej s bite. Matki mówi mi: "Ja go biøam, jak byø maøy".
Za tym stoi do powszechne prze wiadczenie, e jak maøy, to nie czuje i mo na wszystko z nim zrobi .
Najgorsze jest wøa nie zn canie si nad dzie mi do trzeciego roku ycia. Wtedy ksztaøtuje si mózg. W
dorosøym yciu stajemy i: tym, co wtedy prze yli my.
Alice Miller jest pi kn , eleganck kobiet koøo osiemdziesi tki. Mówi nienagann polszczyzn . Zanim
zgodziøa si udzieli wywiadu "Gazecie", przepytaøa mnie ze znajomo ci swoich ksi ek. Zastrzegøa, e
nie yczy sobie adnych pyta osobistych. Polska ydówka, która prze yøa Holocaust w Warszawie (u
jawniøa na seminarium, e studiowaøa filozofi na tajnych kompletach u Tatarkiewicza i Kotarbi skiego),
po wojnie zajmowaøa si psychoterapi w Niemczech, dzi mieszka w Szwajcarii. W Warszawie, gdzie
yje je siostra, byøa po raz pierwszy od pi dziesi ciu lat.
Powtarza Pani w swoich ksi kach, e dziecko poni ane, prze ladowane, bite ma gorzej ni wi zie
obozu koncentracyjnego. Mówi to Pani po to, eby prowokowa , czy my li Pani tak naprawd ?
" My l tak naprawd . Takie stwierdzenie wydaje si nam przesadne, bo cierpienia ludzi w obozach s
nam znane, a cierpienia maøych dzieci nie. Wi niowi nikt nie kazaø kocha prze ladowcy, a dziecko ma
kocha i szanowa ojca, który je bije. Wi zie wie, e cierpi i jest w grupie innych cierpi cych. Dziecko
bite jest osamotnione, a jego cierpienie nie jest uznawane przez spoøecze stwo. Mówi mu si , e to, co si
z nim robi, jest dla jego dobra. Ma uwierzy , e osoba, która si nad nim zn ca, kocha je i zasøuguje na
szacunek. Dziecko nie mo e reagowa w naturalny sposób " za zøo , krzyk, pøacz zostanie znowu zbite.
W ten sposób uczy si je, e nic nie czuøo. Dziecku pozostaje tylko zaci ni cie z bów, by nie okaza
bólu, czyli wyparcie si samego siebie i identyfikacja z prze ladowc . W przeciwie stwie do dorosøego
dziecko nie mo e sobie recytowa z pami ci wierszy, by nie straci rozumu. Wi c pytam Pani , czyje
poøo enie jest gorsze, wi nia obozu koncentracyjnego czy dziecka?
" Przytacza Pani statystyki: 60 procent terrorystów niemieckich okazaøo si by dzie mi pastorów.
Rozumiem zatem, e lepiej, je li wychowali my si w rodzinie bij cego alkoholika o niskim statusie
spoøecznym ni w rodzinie bij cego pastora?
" Mo liwe, e tak, bo w przypadku pastora dochodzi caøy øadunek hipokryzji. Dziecko jeszcze bardziej
zmuszane jest do my lenia, e to, co mu si przydarza, jest dobre i wi te.

To to maøy Adolfek, syn pa stwa Hitlerów
W ksi ce "Zniewolone dzieci stwo. Ukryte ródøa tyranii", która w tych dniach wyszøa w Polsce, Alice
Miller opisuje, jak postanowiøa zaj si biografi Hitlera: "Empatia, to znaczy wczucie si w prze ycia
dziecka, oceniane i rozumienie jego losu, odrzucenie perspektywy dorosøych, jest moim narz dziem
podejrzenia, czy potrafi si zdoby na empati wobec dziecka, które wyrosøo na najwi kszego ze
znanych mi zbrodniarzy".
Cytuj Alice Miller wiersz Wisøawy Szymborskiej "Pierwsza fotografia Hitlera": "A któ to jest ten
dzidziu w kaftaniku?/ To to maøy Adolfek, syn pa stwa Hitlerów!/ Mo e wyro nie na doktora praw?/
Albo b dzie tenorem w Operze Wiede skiej?(...)/ Dok d te mieszne nó ki zaw druj , dok d?"
" Pani zdaniem ju wtedy, kiedy Adolfek byø bobasem, byøo przes dzone, dok d te nó ki zaw druj ? Nie
mówi oczywi cie o skali poczyna , ale o kierunku rozwoju.
" Tak, jego droga byøa ju wtedy przes dzona. Ojciec go niemiøosiernie biø, codziennie, od urodzenia.
Ojciec, póø- yd...
" Domniemany póø- yd.
" Tak, ale to nie miaøo znaczenia. Przeciwnie, te niedopowiedzenia, podejrzenia tylko zag szczaøy
atmosfer . Babka Adolfka ze strony ojca byøa przez 14 lat utrzymywana przez swojego byøego
pracodawc . yda z Grazu, w czasie pobytu u niego zaszøa w ci . Jej syn Alois zostaø dobrym
urz dnikiem celny, ale domniemanie, e mo e by ydem, w jego oczach niweczyøo caø pozycj , na
któr tak ci ko zapracowaø. St d przecie wzi øo si maniakalne przekonanie Hitlera, e trzeba oczy ci
Niemcy z ydowskiej krwi, tropi c j do trzeciego pokolenia wstecz. ydzi reprezentowali upokarzan ,
dr czon biciem cz
jego ja, te, któr chciaø wszelkimi sposobami usun z tego wiata.
Hitler wychowywaø si z ciotk Johann , siostr matki, garbat i cierpi c na schizofreni . jej
zachowanie musiaøo w nim wzbudza paniczny l k. St d wyrok eutanazji, który jako führer wydaø na
ludzi chorych umysøowo. Gdy miaø jedena cie lat jego ojciec zakatowaø go niemal na mier .
Dziecko kocha rodziców, bo ta miøo jest mu niezb dna do ycia. Wypiera gniew, który zamienia si w
nienawi do søabych. Niemcy staøy si dla Hitlera symbolem niewinnego dziecka, które chciaø obroni .
Przed ojcem, przed ciotk .
" A kochaj ca matka " o jakiej pisz biografowie Hitlera " nic tu nie mo e pomóc?
" Cho go kochaøa, nie stanowiøa dla niego adnej podpory, poniewa nie reagowaøa, kiedy ojciec go biø.
Byøa zbyt wystraszona. Tak samo chowani byli Adolf Eichmann czy Rudolf Hess. Nie znali wspóøczucia,
tak jak dla nich nikt nie miaø wspóøczucia, gdy byli dzie mi.

Zwyczajna tresura
W swojej ksi ce Alice Miller zauwa a, e ojciec Rudolfa Hessa nie chciaø go z pewno ci wychowa na
komendanta O wi cimia, ale jako gorliwy katolik chciaø, biciem i upokorzeniem, wykreowa go na
misjonarza. Dzieci stwem Eichmanna, który byø przymuszany do bezwzgl dnego posøusze stwa i
zaprzeczania wøasnym uczuciom, tøumaczy Millter to, e podczas swojego procesu mógø on bez
specjalnych emocji søucha wstrz saj cych zezna wiadków, kiedy jednak zapomniaø wsta przy
odczytywaniu wyroku i zwrócono mu na to uwag , zaczerwieniø si ze wstydu.

" Ale faszyzm to nie tylko Hitler, Eichmann czy Hess. eby taka ideologia mogøa panowa , potrzebne
byøo wprz gni cie w jej søu by dobrych kilku milionów ludzi. Daniel Goldhagen w swojej gøo nej
ksi ce "Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holocaust" próbuje udowodni , e ka dy zwykøy
Niemiec mógø si zamieni w oprawc . Wszyscy byli bici od urodzenia?
" Wszyscy. Hitler nie znalazøby tylu zwolenników, gdyby te dzieci byøy inaczej chowane. To pedagogika
ko ca XIX i pocz tku XX wieku umo liwiøa ludobójstwo. Wówczas w Niemczech powszechnie
maltretowano dzieci. Pokutuje to zreszt do dzi , ale rzadko kiedy tresur zaczyna si tak wcze nie i
prowadzi tak systematycznie. Na dwa pokolenia przed doj ciem Hitlera do wøadzy te metody
wychowania doprowadzono do perfekcji. Goldhagen pisze, e cz
oprawców nie byøa poddana
indoktrynacji. Nie potrzebowali jej, poniewa osoba, która zmuszana jest idealizowa upokorzenia
zaznane w dzieci stwie, przez caøe ycie uwa a, e akry cielesne s zbawcze. Pami ciaøa zachowuje
instrukcje, jak rani innych. Jestem przekonana, e tylko osoby, które doznaøy psychicznego i fizycznego
okrucie stwa, mog sta si oprawcami. Co wi cej " rodzicie wymierzaj kary, nie pami taj c, e byli
identycznie karani. To jest istota przymusu powtarzania wøasnego losu.

Dzieci doktora Schrebera
W swoje ksi ce Miller opisuje, jak wychowywano dzieci wedøug zalece Daniela Schrebera, którego
ksi ki miaøy w Niemczech okoøo 40 wyda . przedstawiaøy system wychowania dziecka od jego
przyj cia na wiat. Schreber twierdziø, e krzyki to tylko fanaberie, przejaw uporu, który stanowczo
trzeba zøama . Noworodek miaø by poddawany wojskowemu drylowi i bity przy pierwszym pøaczu, a
oduczy si pøaka . przytulanie i okazywanie emocji uznawaø Schreber za przejaw søabo ci, który mo e
spaczy charakter na caøe ycie. Uczyø, jak wiczy dziecko w sztuce rezygnowania. Opisywaø sceny z
wøasnego domu, jak to kazaø niani poøo y sobie dziecko na kolanach, samej je gruszk i nie da
dziecku ani kawaøka. Jednak si ugi øa, podaøa k s gruszki malcowi i zostaøa natychmiast zwolniona z
pracy.
" Z takich niemowl t wyrastali oprawcy w obozach mierci " mówi Alice Miller . " Jeden syn doktora
Schrebera popeøniø samobójstwo, drugi zako czyø ycie jako chory psychicznie. miaø paranoj . Freud
napisaø o nim,. e ywiø homoseksualne uczucia do ojca, poniewa w jego urojeniach powtarzaø si
straszliwy l k przed Bogiem, który go prze ladowaø. A przecie to wcale nie byøo urojenie, on tak si baø
ojca.
" Czy na podstawie ró nic w stylu wychowania mo na wytøumaczy , dlaczego Niemcy byøy podatne na
faszyzm, a Rosja na komunizm?
" Pewnie tak. Nie wiem, jak w Rosji wygl daøo wychowanie. Ale czy zna Pani jakie inne powody, które
by tøumaczyøy faszyzm w Niemczech?
" Na ten temat napisano tysi ce ksi ek: bezrobocie, poczucie zagro enia ...
" Hitler bezrobocie szybko zlikwidowaø. Zreszt bezrobocie nie prowadzi do przemocy. Je li kto tak
twierdzi, dyskryminuje ludzi biednych. Znam bezrobotnych rodziców, którzy nie bij dzieci. Geny?
Zawsze zdaj genetykom to pytanie: dlaczego akurat 30 lat przed doj ciem Hitlera do wøadzy urodziøo si
tyle osób ze zøymi genami? przecie to absurd.
Pytam, czy wojn w Jugosøawii te jest w stanie wytøumaczy na gruncie swojej teorii, i søysz , e
Serbowie wyj tkowo okrutnie wychowuj dzieci. gdy znów próbuj oponowa , mówi c, e mo e nie jest
to jedyne wyja nienie, søysz : " Powtarza mi Pani to, co wszyscy pisz , to niech Pani te to napisze
zamiast ze mn rozmawia .

Przechowane w pod wiadomo ci
Alice Miller opowiada o Stalinie, zrodzonym z ojca alkoholika i matki psychotyczki, te strasznie bitym
w dzieci stwie.
" Byø potem kochany przez miliony i caøy czas baø si spisku. A on si baø, e ojciec go zabije. Tak samo
Hitler byø paranoicznie l kliwy. Jak inaczej wytøumaczy ten ich strach?
Ju nie próbuj wtr ca , e bali si niebezpodstawnie, bo taki los dyktatorów, e cz sto gin wskutek
spisku. Alice Miller traktuje swoj teori jak posøannictwo, nie znosi dyskusji. Cho jestem wyj tkowo
zgodnym rozmówc " tak jak ona uwa am, e pierwsze trzy lata ycia decyduj o naszym yciu, e nie
wolno dzieci bi , e to bici bij . Nie wydaje mi si tylko, e wiat mo na wytøumaczy za pomoc jednej
teorii.
" Mao Zedong byø niemiøosiernie chøostany przez ojca, który mówi : "Musz z ciebie zrobi m czyzn ".
Mao do ko ca ycia idealizowaø ojca i wymordowaø 30 milionów ludzi. Niech Pani mi to wytøumaczy
innymi czynnikami, z caøym szacunkiem dla socjologii.
W domu Ceusescu byøa straszna bieda. W jednej izbie dziesi cioro dzieci, ojciec alkoholik. Rodzice
nazwali go Nicolae, zapominaj c, e jednemu synowi ju wcze niej dali to imi . Byø bardzo bity.
Którego razu, a miaø wtedy 13 lat, poszedø na dworzec w Bukareszcie ukra walizk . Zøapali go, a e w
walizce byøo peøno literatury marksistowskiej, posadzili go w wi zieniu z politycznymi. Tam poznaø
swoich przyszøych partyjnych towarzyszy. Zdobyø ich szacunek, gdy ochoczo mordowaø koty, które byøy
wi zienn plag .
" Je eli maltretowane dziecko ma przetrwa " tøumaczy Alice Miller " musi wyprze wiedz o tym, co si
z nim dzieje. Ale wspomnienia ukryte w pod wiadomo ci skøaniaj je do powtórze . To co Ceaisescu
prze yø w dzieci stwie, zaaplikowaø caøej Rumunii. Wprowadziø tam straszn bied i zakaz sp dzania
pøodu.
Zupeønie inaczej byø wychowany Gorbaczow " w rodzinie, która dawaøa dzieciom miøo . Kiedy jego
ojciec si dowiedziaø, le c ranny w lazarecie, e syn nie chodzi do szkoøy, bo nie ma w co si ubra ,
kazaø onie sprzeda owce i kupi mu buty i wiatrówk . Nie jest przypadkiem, e Gorbaczow nie trzymaø
si wøadzy za wszelk cen .
Jedno z ameryka skich pism spytaøo mnie, czy dzieci z Kosowa nie stan si w przyszøo ci mordercami.
My l , e nie. Przecie matki trzymaj je w ramionach, caøy wiat chce im pomóc. One swoje prze ycia
mog przerobi , uzewn trzni , przela na papier.
" Austriacki pisarz Peter Handke zatrwo yø swoich czytelników i przyjacióø, opowiadaj c si po stronie
Miloszevicia. Pisze Pani o ci kich do wiadczeniach Handkego z dzieci stwa. Czy ø czyøaby Pani te
fakty?
" Mo liwe, ale nie chc mówi o trudnych sprawach ywych.
Na wykøadzie Alice Miller opowiadaøa o badaniach nad maltretowanymi dzie mi rumu skimi.
Tomografia komputerowa wykazaøa zmiany w ich mózgach. Partie mózgu odpowiedzialne za kontrol
emocji byøy o 20-30 procent mniejsze ni u innych dzieci, co naukowcy wyja niaj niszczeniem poø cze
nerwowych przez hormony wydzielane w stresie.

" Maøpy hodowane przez atrapy s agresywne i nie umiej dba o potomstwo " mówiøa. " Dlaczego
s dzi , e te same prawa nie dotycz potomstwa czøowieczego?
Przytaczaøa badania nad 400 Niemcami, którzy dziaøali w ruchu antynazistowskim b d ratowali ydów.
Stwierdzono, e jedynym elementem odró niaj cym ich od nazistów byø sposób wychowania. W domach
przyszøych antynazistów kary cielesne byøy rzadkie i zwi zane z konkretnym przewinieniem. U
oprawców ojciec si gaø po pas nie wtedy, kiedy dziecko zawiniøo, ale kiedy byø pijany albo rozdra niony.

wiatek mo e pomóc
" Nie tylko Hitler miaø traumatyczne relacje z ojcem. Podobnie byøo z Brunonem Schultzem albo
Franzem Kafk . Co decyduje, czy cierpienie dziecka przetworzy si na literatur , na zadawanie cierpienia
innym czy na akty autodestrukcji? Czy ten decyduj cy moment te sytuuje Pani w dzieci stwie?
" Je eli w domu dziecko pozna co innego ni okrucie stwo, to nie stanie si Hitlerem. Wystarczy, e
b dzie kto , kogo nazywam wiadkiem pomocnym albo pomocnikiem " to mo e by starsza siostra, brat,
babcia, kto , kto lubi dziecko " by nie staøo si zbrodniarzem. Tak e dorosøym pomóc mo e poznanie
czøowieka o wieconego, przyjaznego. Kafka miaø bardzo ci kie dzieci stwo, ale w wieku dojrzewania
nawi zaø serdeczny kontakt z siostr , która go kochaøa, rozumiaøa, popieraøa. Dlatego nie staø si
zbrodniarzem. Ale umarø na gru lic w wieku 40 lat. Dlaczego?
" Chce Pani powiedzie , e gru lica to autoagresywna choroba?
" Prawdopodobnie tak byøo w tym przypadku. Milena, jego przyjacióøka w ostatnich latach ycia, go
rozumiaøa, ale to go nie uratowaøo, co mnie dziwi. Mo e dlatego, e nie wystarczy rozumie obecnie
ycia, trzeba zrozumie , co si staøo w dzieci stwie. Kafka napisaø do ojca list, w którym opisywaø swoje
cierpienia (drukowany po miertnie), i bøagaø matk , by go ojcu przekazaøa, sam nie miaø odwagi. Matka
nigdy tego nie zrobiøa. To znaczy, e cierpienie syna jej nie interesowaøo.
Ojciec Dostojewskiego byø okrutny, zabijaø poddanych. Ale matka go bardzo kochaøa. Dostojewski nie
staø si zbrodniarzem, miaø za to epilepsj .
wiadek mo e pomóc, sprawi , e dziecko stanie si artyst , poet , pisarzem. eby jednak naprawd
wyzdrowiaøo, musi przy czyim wsparciu przypomnie sobie wyparte do wiadczenia z dzieci stwa,
uprzytomni sobie, jak krzywd mu zadano. wiadków poznanych w okresie dorosøo ci nazywam
wiadkami o wieconymi i pisz swoje ksi ki w nadziei, e ta grupa si poszerzy. Kierowana t sam
nadziej daj te Pani ten wywiad.

Stopniowo coraz lepiej
" Pani søowa s bardzo wa ne w Polsce, gdzie poseø partii chrze cija skiej publicznie chwali si , e bije
wøasne dziecko, a w telewizji kto opowiada z przekonaniem, e sam byø bity i wyrósø na porz dnego
czøowieka, wi c tak te wychowuje córk . Ale czy przeczytanie ksi ki lub wywiad mo e pomóc, skoro
dzieci ce prze ycia s zepchni te gø boko w pod wiadomo ?
" Tak. Kiedy w Londynie przyszedø do mnie po wywiadzie czarny student i powiedziaø, e byø
maltretowany fizycznie i seksualnie. zapytaøam, sk d to wie, bo bardzo cz sto dzieci wypieraj takie

prze ycia. On si dowiedziaø o tym z moich ksi ek, wcze niej wzrastaø w przekonaniu, e to, co z nim
robiono, mie ciøo si w naturalnym porz dku wiata.
" Wiek XX, wiek Holocaustu, to wiek wyj tkowo okrutny, a przecie dzieci cywilizacji zachodniej
traktowano generalnie lepiej ni w poprzednich wiekach.
" Naprawd Pani uwa a, e dzieci byøy wychowywane w trosce i szacunku?
" Nie wszystkie, ale jednak nie tak okrutnie jak wcze niej. O metodach stosowanych w XVIII wieku
mo na przeczyta w ksi ce "Czarna pedagogika", na któr si Pani powoøuje. Potem byøo stopniowo
coraz lepiej. Bunt lat 60 obrodziø w spoøecze stwie ameryka skim i zachodnim liberalnymi metodami
wychowawczymi, relacje zacz to opiera na miøo ci, a nie na posøusze stwie.
" Cz sto myli si zaniedbanie z wolno ci . Wiele dzieci zostaøo wtedy zaniedbanych.
" Ale te spora jest liczba dorosøych wychowanych na podr cznikach dobrodusznego, permisywnego
Spocka. Czy wiat staø si od tego lepszy?
" Dzieci wychowane z szacunkiem nie pójd zabija mniejszo ci narodowych, o tym mog zapewni . W
Niemczech metody wychowawcze bardzo si zmieniøy i odmieniøo to spoøecze stwo. uwa a, e
najwi kszy wpøyw wywarli Amerykanie stacjonuj cy tam od wojny. Oni pokazywali inny styl, rozbijali
utarte pogl dy.
Miaøam w Niemczech pacjentk , której matka byøa nazistk . Jechaøa z ni zaraz po wojnie poci giem,
czarny Amerykanin chciaø da dziewczynce czekoladk , matka zabroniøa j przyj . Powtarzaøa: "Jak
mogøa zwyci y armia, której oficerowie trzymaj nogi na stole". Niemcy byli przekonani, e tylko
surowe wychowanie pozwoli wygra wojn , a nast pne pokolenie ju nie miaøo powodu w to wierzy .
We wszystkich swoich ksi kach Alice Miller powtarza, e zawsze jest adwokatem dziecka, które widzi
w pacjencie. W ksi ce "Pami wyzwolona. Jak przerwa øa cuch toksycznego dziedzictwa" zarzuca
dorosøym, e wykorzystuj dziecko jako zbiorniki niechcianych emocji, protezy zaburzonego poczucia
warto ci, przedmiot wøadzy i przyjemno ci. Freudowi zarzuca, e przypisuje dziecku instynkty: seksualne
i agresji, oskar yø bezbronne dziecko, a stan ø w obronie dzier cych wøadz rodziców. W ksi ce
"Dramat udanego dziecka. Studia nad powrotem do prawdziwego Ja" rodzicom przypisuje
odpowiedzialno za perwersje seksualne dzieci, ich nerwice natr ctw, alkoholizm czy depresje.
" Czy to nie okrucie stwo " pytam " oskar anie rodziców, którzy przecie strasznie cierpi , widz c, co
dzieje si z ich dzie mi chorymi na anoreksj czy depresj ?
" A Pani naprawd s dzi, e decyduj zøe geny?
" S dz , e choroba psychiczna mo e by skutkiem defektu mózgu. Morderca mo e mie wrodzone
zaburzenia mózgu, które powoduj , e nie czuje empatii, nie jest w stanie wyobrazi sobie, co dzieje si z
drugim czøowiekiem.
" Przychodzimy na wiat z jakimi skøonno ciami, talentami, mamy te za sob histori dziewi ciu
miesi cy, ale to, co si dzieje z nami dalej, zale y od rodowiska, czyli na pocz tki " od rodziców. Ja im
chc pomóc, a nie oskar a . Próbuj ich informowa , eby im da szans . Tylko musz przej przez ból
ujawnienia tego, co sami prze yli w dzieci stwie, i co oddaj swoim dzieciom. To maj mi za zøe.
" Znam rodzin , gdzie ojciec ostro biø dzieci, powtarzaj c przy tym, e "prawdziwy m czyzna nie
pøacze". Jeden syn zostaø wybitnym dziaøaczem spoøecznym, drugi alkoholikiem. Nie chc przez to
powiedzie , e nale y bi dzieci, eby produkowa dziaøaczy spoøecznych, tylko e losy bitych dzieci nie
s mo e a tak przes dzone.

" Wrodzone talenty mog tu gra du

rol .

" Ameryka yje spraw masakry dokonanej przez dwóch uczniów w Littleton. Obaj pochodzili podobno z
rodzin liberalnych, otwartych, szanuj cych podmiotowo dziecka.
" To nieprawda. ledz t spraw w Internecie. Tam jest gø boka patologia. To rodzice twierdz , e
wszystko byøo u nich w porz dku. Jak oni mog tak mówi , skoro jeden z tych chøopców opowiadaø, e
chce wybi caøe miasto? Jak rodzicie mog nie søysze , co mówi ich dziecko?
" Czy jest Pani za penalizacj bicia dzieci?
" Stanowczo tak.

W furii i na zimno
Po rozmowie z Alicj Miller byøam umówiona na kolacj w gronie przyjacióø. Zacz øam rozmow o
biciu. W gronie czterech osób byøam jedyn , która nie byøa bita jako dziecko. Moj przyjacióøk biøa
matka. Znam ja, charakterna pani, ale w dobrym stylu dystyngowanej damy.
" Tøukøa mnie z furi , z caøej siøy, za drobne przewinienia, za spó nienie, pyskowanie, a potem
obiecywaøa prezenty, kupowaøa mi nowe sukienki. Do tej pory, jak mama mówi, e mi co kupi w
prezencie, to caøa sztywniej .
Przyjacióøka uderzyøa swojego syna tylko raz w zøo ci. On jej to do tej pory przypomina i ona do tej pory
to rozpami tuje.
Gdy podsumowaøam: "Troje bitych dzieci na czworo", znajomi zacz li si wycofywa . "Nie, nie, ja po
prostu dostawaøem jakie klapsy " powiedziaø ten, który chwil wcze niej przyznaø, e spuszczano mu
lanie pasem. A drugi próbowaø mnie przekona , e byø lepiej bity, bo nie w furii, ale nast pnego dnia, na
spokojnie. Powiedziaøam, e zdaniem Alice Miller wøa nie takie biecie sieje najwi ksze spustoszenie w
psychice dziecka, bo eby przyj obraz sprawiedliwie karz cego ojca, musi ono zatraci kontakt ze
swoim bólem i gniewem. " To prawda " wyznaø " pami tam te noce przera enia i od rana oczekiwanie na
gøos ojca: "Marku, prosz ci na chwil do mnie". Chwil potem Marek dodaje, e przecie nie da si
chowa dzieci (ma ich dwoje) bez klapsów. Gdy oponuj , pyta: " I nigdy nie masz ochoty przyla swoim
dzieciom? Odpowiadam przecz co, a on patrzy na mnie z niedowierzaniem.

KLAPS TO PONI ENIE LUDZKIEJ ISTOTY
Alice Miller
Liczne badania dowiodøy, e wprawdzie kary fizyczne wymuszaj zrazu na dziecku posøusze stwo, ale
je li w por nie przyjd mu z pomoc u wiadomieni ludzie, powoduj pó niej ci kie zaburzenia
charakteru i zachowa . nauczyli si zatem za møodu czci okrucie stwo, a potem znajdowali
usprawiedliwienie dla wymordowania milionów ludzi. A inne miliony ludzie, tak e wychowywanych w
warunkach przemocy, w tym im pomagaøy.
Kiedy w 1977 roku miano wprowadzi w Szwecji zakaz bicia dzieci, 70 procent ankietowanych
obywateli wypowiedziaøo si przeciw takiej ustawie. W 1997 roku byøo jej ju przeciwnych tylko 10

procent. Liczby te wskazuj , jak bardzo si zmieniøa spoøeczna mentalno w ci g dwudziestu lat. Nowy
przepis prawny mógø wreszcie poøo y kres temu zgubnemu obyczajowi.
Nie wolno ju døu ej uznawa , e to dobre prawo rodziców, by mogli wyøadowywa na swoich dzieciach
wøasne nagromadzone afekty. Cz sto jeszcze bronimy pogl du, e øagodna kara cielesna w postaci
klapsów jest czym nieszkodliwym, bo od maøego wpojono nam to przekonanie, tak samo jak niegdy
wpojono je naszym rodzicom. Pomagaøo ono bitym dzieciom øatwiej znosi doznany ból. Ale wøa nie
rozpowszechnienie tego pogl du okazuje si szczególnie szkodliwe, gdy prowadzi do tego, e w ka dym
pokoleniu biciem upokarza si ludzi, którzy uwa aj to za caøkiem normalne i uprawnione.
Planowany na terenie caøej Europy zakaz kar cielesnych przewiduje nie tylko stosowanie sankcji karnych
wobec rodziców, ile ich pouczenie i udzielenie im wsparcia. S d mógøby zobowi za rodziców, którzy
wykroczyli przeciw temu prawu, do zapoznania si ze skutkami kar cielesnych. Nale y jak najszerzej
rozpowszechnia znajomo zgubnych skutków "niewinnych klapsów", gdy nie wiadome, bezmy lne
wychowywanie do stosowania przemocy rozpoczyna si bardzo wcze nie i cz sto wywiera skutki na caøe
ycie. A skutki te mog decydowa o przyszøo ci caøego spoøecze stwa.
Gazeta Wyborcza, Sobota-Niedziela 29-30 maja 1999.

