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KINSEY – dewiant i gwałciciel dzieci 

Tak lewactwo promowało pedofilię.  
Ale - skąd wzięła się idea tak szczególnie pojętej `dziecięcej seksualności'? Jej karierze 
mocno przysłużył się Kinsey ze swoimi raportami o życiu seksualnym Amerykanów. 
Raporty Kinsey’a funkcjonują dziś jako swego rodzaju symbole - stały się taranami 
`rewolucji seksualnej', stosunkowo niewiele osób zna jednak ich treść (nie mówiąc już o 
znajomości kulis powstania). Tymczasem, z raportów wynika, że zespół Kinsey’a nie tylko 
wykorzystywał pedofilów jako źródło informacji, ale też przeprowadzał seksualne 
eksperymenty na dzieciach, w tym - niemowlętach. Członków zespołu szczególnie 
fascynowała możliwość osiągania przez dzieci wielokrotnego orgazmu, który ich zdaniem, 
był `uderzająco podobny' do orgazmu u dorosłych, jeśli pominąć - w przypadku dzieci płci 
męskiej - `brak wytrysku'. `Najbardziej godną uwagi cechą populacji dzieci przed 
dojrzewaniem - pisano w `Raporcie o mężczyźnie' - jest ich zdolność do osiągania 
wielokrotnego orgazmu w niewielkim odstępie czasu'.  Z zamieszczonej w raporcie tabeli 
wynika, że u 11 miesięcznego dziecka wywołano 10 orgazmów w ciągu godziny, u 
dwulatka 7 orgazmów w 9 minut, u czterolatka 6 orgazmów w pięć minut, itd., itd. - tabela 
zawiera dane o dzieciach w wieku od 3 miesięcy do 14 lat. Można przeczytać i opis takiego 
dziecięcego orgazmu: `Wyjątkowe napięcie z gwałtownymi konwulsjami (...) sapanie, 
wytrzeszcz oczu (...) wykrzywione usta, czasem wystający język (...) całe ciało, lub jego 
część skręcone spazmatycznie (...) pulsowanie lub gwałtowne drganie członka (...) 
rzężenie, łkanie lub bardziej gwałtowny płacz (...) masochistyczne reakcje (...) mniej lub 
bardziej nieskoordynowane ruchy (...) ekstremalne drżenie, opadniecie  z sił i czasem 
omdlenie przedmiotu badań (...)'. Co do `obiektów badań' odnotowano, że  `zbolałe, lub 
przestraszone (...) bronią się przed partnerem i mogą podjąć gwałtowne wysiłki, by 
uniknąć orgazmu, chociaż doznają one w tej sytuacji niewątpliwej przyjemności' (Raport o 
mężczyźnie). Zdaniem autorów raportu dziecięcą seksualność tłumią `ograniczenia 
kulturowe' i `społeczne tabu'. Niczego więcej nie było trzeba zawodowym obalaczom 
wszelkiego rodzaju `ograniczeń kulturowych' i `społecznych tabu'....    

  Idee `dziecięcej seksualności' podchwycili luminarze kontrkultury pragnący wyzwolenia 
człowieka z pęt tradycyjnej moralności, także wyzwolenia dzieci, dziecięcy seks szybko stał 
się jednym z ulubionych pieścideł epoki kontrkultury.  `bez tabu kazirodztwa (...) związki 
seksualne z dziećmi będą obejmowały tyle seksu genitalnego, na ile tylko dzieci będą 
miały ochotę - najprawdopodobniej o wiele więcej niż teraz jesteśmy sobie to w stanie 
wyobrazić' - wieszczyła Shulamith Firestone, w `Dialektyce płci', jednym z kanonicznych 
dzieł II fali feminizmu. Aktywność seksualna dzieci miała obejmować też seks z dorosłymi. 
 `Seks międzypokoleniowy' - jak nazywała to Firestone - miał być jednym ze zjawisk, które 
rozkwitną po zwycięstwie rewolucji płciowej (oczywiście miały przy okazji zniknąć: 
kapitalizm, rodzina, i konieczność rodzenia dzieci przez kobiety - Firestone wielkie nadzieje 
pokładała w rozwoju techniki. Jeśli zaś chodzi o dzieciństwo, w jego dotychczasowym 
pojęciu, to  `dzieciństwo należy znieść, kiedy tylko będzie to możliwe' - proponowała 
autorka).    

  `Dziecięca seksualność' zagnieździła się też mocno na gruncie `antypedagogiki', mającej 
znieść straszliwe skutki represyjnego modelu wychowawczego praktykowanego 
dotychczas. Wychowanie - w myśl zasad antypedagogiki - winno być pozbawione wszelkich 



form przymusu. Dzieci miały cieszyć się pełnią praw przysługujących dorosłym, łącznie z 
biernym i czynnym prawem wyborczym, prawem do zakładania partii politycznych, 
prawem do prowadzenia działalności gospodarczej i zawierania umów, prawem do 
wybierania miejsca swojego pobytu bez oglądania się na opiekunów i policję i - rzecz 
prosta - prawem do prowadzenia życia seksualnego, czy to z innymi dziećmi, czy to z 
dorosłymi. `A jeśli dzieci współżyją seksualnie nie tylko z rówieśnikami, lecz stają się 
atrakcyjne dla dorosłych - rozważał jeden z luminarzy antypedagogiki, założyciel 
organizacji `Przyjaźń z dziećmi', i wyjaśniał - `Nowa relacja nie odrzuca żadnej  sytuacji, w 
której dziecko traktowane jest jako `obiekt', również jako `obiekt' pożądań seksualnych. 
Żyjemy w równoprawnej i przyjacielskiej relacji z dziećmi i jeżeli w ramach tej relacji 
pojawia się bliskość seksualna pełna wzajemnego szacunku, nikogo nie raniąca i nie 
wykorzystująca, nie widzę żadnego problemu (inną kwestią są tu zagadnienia prawne)'. W 
jaki sposób rodzą się równoprawne i nie wykorzystujące relacje erotyczne z dziećmi można 
było wyczytać w jednej z książek cytowanego antypedagoga: `Prywatka. Dwanaścioro 
dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Bawią się wymyślając sobie różne zadania. Decydują się na 
zabawę z całowaniem .(...). Kiedy nadchodzi moja kolej mówią mi: `Masz całować 
Christian przez 10 sekund w usta. Robię to i wokół zaczynają wirować kwiaty. Uczę się bez 
końca, to cudowne kiedy cię całują nawet kiedy to zabawa. Później, w trakcie gdy w 
śpiącą królewnę, mam obudzić pocałunkiem Sabinę ze snu i nagle spostrzegam, że to ja 
sam budzę się ze stuletniego snu i od tej chwili czuję obecność wszystkich zakazanych 
spraw fizycznego kontaktu i erotyki'.      

 Tak poczynali sobie antypedagogowie, może najpełniej wyrazili swoje idee w `Manifeście 
Dziecięcym' ogłoszonym 3 maja 1980 roku, mamy więc na karku kolejną rocznicę tego - 
wiekopomnego - wydarzenia. Manifest, przygotowany ponoć wspólnie z dziećmi - 
 postulował, rzecz prosta, między innymi przyznanie dzieciom praw wyborczych i prawa do 
sprawowania funkcji państwowych, gwarantował też: `Prawo do seksualizmu - dzieci 
mogą same określać swój seksualizm i doświadczać jego skutków'. Taka  była szalona 
epoka lat 70-tych, czy możemy więc dziwić się, że Cohn-Bendit, ikona Postępu, rzucił się w 
wir pedagogicznych eksperymentów? Nie możemy. Ba! Ale co robić, skoro mody kulturowe 
są zmienne? Bo oto minęło lat kilkanaście i `być postępowym' znaczy dziś tyle, co 
`walczyć z pedofilią'. Oczywiście pedofila zagnieździła się szczególnie mocno na gruncie 
tradycyjnej rodziny, tej samej, która w latach 70-tych tłumiła `dziecięcą seksualność' . 
Inaczej być nie może. W zmiennym wirze postępowych mód są pewne stałe, a jedną z 
najbardziej stałych jest stała walka z `rodziną tradycyjną'. `Od czasów Platona filozofowie 
rozumieją, że rodzina jest podstawową przeszkodą na drodze do sprawiedliwości 
społecznej' - zauważył Francis Fukuyama, i przy tej okazji trafił znacznie lepiej, niż z tym 
`końcem historii'. Tak więc moda się zmieniła - ale książki zostały. „Napiszesz piórem, nie 
wyrąbiesz toporem” - jak mawiają Rosjanie. 


