
OFIARY NOTORYCZNYCH EKSPERYMENTÓW 
SEKSUALNYCH PRZERYWAJĄ MILCZENIE 

(tłum. Robert TULO Waśkiewicz) 

Notka wydawcy: Poniższy reportaż jest częścią prowadzonego przez WorldwideNetDaily
(WND) stałego, wieloczęściowego śledztwa w sprawie domniemanych przestępstw 
popełnionych przez pioniera badań seksualnych Alfreda Kinseya osobiście oraz jego Instytut. 

 Waszyngton. Pierwszego października 2005 rząd federalny opublikował przeprosiny 
za eksperymenty przeprowadzane w Gwatemali w latach 1946 i 1948. W ich wyniku, w 
ramach naukowych celów badawczych, blisko 700 osób poddano, bez ich wiedzy i zgody, 
zakażeniu syfilisem i rzeżączką. Na zakończenie badane osoby były leczone penicyliną.  

 W tym samym czasie trwały bez porównania bardziej horrendalne badania, w ramach 
których setki niemowląt od drugiego miesiąca życia i setki małych dzieci były molestowane i 
gwałcone. Odbywało się to nie w jakimś zapadłym zakątku świata, ale w USA, na 
Uniwersytecie stanu Indiana i za grube państwowe pieniądze. Eksperymentatorzy nigdy 
potem nie leczyli swoich ofiar swoich badań, ani też nikt z nich, ani żadna instytucja, nie 
opublikowała przeprosin. 

 Badania biologa Kinsey'a dotyczące ludzkiej seksualności do dziś są uważane przez 
ogół za pionierską naukę, a sam Kinsey za ojca rewolucji seksualnej. On sam, jak i instytut 
jego imienia są szeroko cenione przez główne media i środowiska akademickie, a ogłoszone 
wyniki prac wciąż znacząco ważą na amerykańskim prawodawstwie i całej kulturze.  
  Badania te są ogromnie wątpliwe z powodu doboru grup osób badanych, stojącego w 
rażącej dysproporcji do przekroju społecznego – w ich skład wchodzili głównie odbywający 
wyroki przestępcy kryminalni, gwałciciele, napastnicy seksualni oraz prostytutki. Kinsey 
wraz z wybranym przez siebie zespołem fałszywie zaklasyfikował badanych jako normalnych 
psychicznie obywateli, reprezentatywnych dla społeczeństwa z okresu II wojny światowej, a 
to całkiem podważa wiarygodność wyników. Jednak najbardziej nikczemne – i bezsprzecznie 
kryminalne – aspekty badań Kinsey'a zawarte są, czarno na białym, w tablicach od 30 do 34 
jego sztandarowej książki z roku 1948: „Zachowania seksualne mężczyzn”.  

Tablice te wyszczególniają drobiazgowo pomiary, ile czasu potrzeba stymulowanym 
seksualnie dzieciom do osiągnięcia „orgazmu” i jak wiele „orgazmów” są one w stanie 
przeżyć w ciągach mierzonych w minutach i godzinach. Wskutek zbieranie tych danych, setki 
niewinnych niemowląt płci męskiej i małych chłopców doznało ciężkiej traumy seksualnej z 
rąk pedofilów tworzących zespół badawczy Kinsey'a,  

 W 1953 roku Kinsey wydał drugą książkę: „Zachowania seksualne kobiet”. Zbieranie 
danych odbywało się analogicznie, jak w pierwszej książce, czyli efektem były setki 
niemowląt płci żeńskiej oraz małych dziewczynek, które doznały poważnej traumy seksualnej 
z rąk tej samej grupki pedofilów. Obecnie jedna z ofiar Kinsey'a, Esther White (pseudonim), 
zdecydowała się opowiedzieć swoją historię.  



 Przez wszystkie lata aż do tej pory Instytut Kinsey'a uparcie zaprzecza, że do swojego 
zespołu badawczego Kinsey powołał pedofilów i że wiedział jak przeprowadzane są badania 
– że polegają one na molestowaniu i gwałceniu małych dzieci i niemowląt. Świadectwo 
Esther White mówi, że było inaczej 

WND: W jaki sposób stałaś się przedmiotem eksperymentów 
Kinsey'a?  
Esther White: To wszystko ustawił mój dziadek. On był tym 
łącznikiem, miał „znajomości”. Swój certyfikat nauczyciela robił 
na Uniwersytecie Indiana (IU). Kinsey był całkiem młodym 
asystentem, a dziadek całkiem starym studentem – miał już trzech 
synów, gdy podjął tam naukę.  

„Zakumplował się” z Kinseyem. W domu zawsze stało zdjęcie z 
jego podpisem u dołu: „ja i Alphe”. Dokładnie tak, jak Kinsey 

literował swoje imię: A-l-p-h-e.  

Około 1948 roku mój wuj przeprowadził się go Bloomington. Po wielu latach mówił mi, że 
jego żona była w bliskich stosunkach z panem Kinseyem; wuj zdawał się być z tego bardzo 
dumny, bo przecież społeczna pozycja Kinsey'a była znaczna. Mówił mi też, że Kinsey to był 
„dziwaczny ptak”.  

W 1950 roku na Dzień Dziękczynienia mój wuj, mój dziadek i mój ojciec poszli na spotkanie 
z Kinseyem. Cała nasza rodzina była na świątecznym obiedzie u niego. Jednak drugiemu 
wujowi nie podobało się to i odmówił pójścia. Powiedział, ze woli zostać w domu z 
bratanicami i bratankami. Ja nie poszłam, nie zaprosili mnie. 

Jestem pewna, że to wtedy postanowili zrobić interes z informacji, jakie mieli o planach 
Kinsey'a wydania drugiej książki, tej o kobietach. Choć i pierwsza jego książka zawierała 
jakieś dane statystyczne na temat dziewczynek, nie były to jednak kluczowe rozdziały. Myślę, 
że on od początku miał zamiar wydać niezależną publikację na temat dziewczynek, taką jak 
już był wydał na temat chłopców.  

WND: Ile miałaś lat, kiedy zaczęło się wykorzystywanie?  
EW: Dziadek wykorzystał mnie jeden raz, gdy miała cztery latka. Nie zrobił tego ponownie, 
bo po prostu nie miał, jak myślę, żadnej więcej okazji. Później „przejął” mnie ojciec, jak 
miała siedem lat. Urodziłam się w 1934 roku, więc wynika, że zaczął w 1941. Często udawał 
jakąś chorobę, bo wtedy mógł zostać ze mną w domu sam. Robiłam to, musiałam robić 
wszystko, co mi kazał.  

WND: Czy myślisz, że twój ojciec nie 
molestowałby cię, gdyby nie jego zażyła 
znajomość z Kinsey'em?  
EW: Nie wiem. Mój dziadek go w to wprowadził. 
A dziadka wciągnęli ludzie Kinsey'a z IU. Robili 
tam pranie mózgu wszystkim studentom wokół 
tego jak ważne, odkrywcze i przełomowe są ich 
badania. Ta „wiedza” była ich bogiem.  

Zaangażowany w to był także mój wuj, który w 
domu molestował swoją pasierbicę, co gdy wyszło 
na jaw strasznie podzieliło rodzinę, a jego żona 

“Esther White” as 
adult 



odeszła od niego i zabrała córeczkę. Wszystko to jednak odbywało się po cichu, ja 
dowiedziałam się o tym dopiero pięć lat temu, bo opowiedziała mi to druga żona wuja. On w 
międzyczasie stał się bardzo pobożnym chrześcijaninem i „gorąco” żałował. Myślę, że mógł 
przejrzeć podstęp, jakim Kinesy go wciągnął.  

Myślę też, że i mój ojciec pod koniec życia również mógł żałować. Mogę tak przypuszczać, 
bo gdy miał poważny atak apopleksji, wprowadziłam się na pewien czas do niego, by 
opiekować się nim i matką. Kiedyś rozpłakał się przy mnie. Myślę, że chciał mi powiedzieć 
„przepraszam”. Umierał jak chrześcijanin.  

Mówienie o tym jest jak obieranie cebuli, pod każdą warstwą kryje się jeszcze głębsza 
warstwa.  

WND: Czy twój ojciec kiedykolwiek molestował też inne dzieci?  
EW: Nie sądzę. Raczej nie. Nie sądzę, żeby matka dała mu jakąkolwiek więcej szansę.  

WND: Czy możesz powiedzieć konkretnie, co ci robił twój ojciec?  
EW: Wszystko. Wszystko co tylko można w seksie wykonać. Czuję się bardzo zażenowana 
jak o tym myślę. Wielokrotnie, różnymi sposobami doprowadzał mnie do orgazmu, ze 
stoperem w ręku. Mierzył czas, jak przy biciu rekordów. Nie cierpiałam tego. Miałam 
spazmy, konwulsje, drgawki, ale nie obchodziło go to. Mówił mi że „wszystkie małe 
dziewczynki robią to ze swoimi tatusiami, tylko nikomu o tym nie mówią”. Ja też miałam nie 
mówić. 

Któregoś razu, podczas jednej z takich jego seksualnych sesji ze mną, do drzwi zapukała inna 
dziewczynka z prośbą, abym wyszła i pobawić się na dworze. Skorzystałam z okazji i 
czmychnęłam przez uchylone drzwi, mimo że on darł się za mną abym natychmiast wracała. 
To był jedyny raz, kiedy udało mi się umknąć.  

WND: Czy kiedykolwiek zmuszał cię siłą, abyś uprawiała z nim 
seks?  
EW: Nie zmuszał mnie siłą fizyczną, nie był brutalny. Zawsze robił 
to wszystko w imię miłości. Miał kompletnie chore przekonanie, że to 
ja chcę seksu z nim. Tacy ludzie właśnie tak myślą. Aroganccy 
samce. 

Przypuszczalnie cały czas się mu opierałam. Próbowałam się bronić, 
ale co to dawało... Wiele razy mówiłam NIE; słyszał, ale nie słuchał. 

Musiałam też  mu przysiąc milczenie. Nie wolno mi było powiedzieć mamie, bo to 
spowodowałoby rozwód, czego strasznie się bałam. W tamtych czasach nikt się nie 
rozwodził.  

Przy każdej nadarzającej się okazji starałam się go poniżyć za karę. Chodził wściekły na mnie 
cały czas. Jedynym sposobem w jaki ja mogłam go poniżyć, było mówienie nie, na wszystkie 
inne jego polecenia. 

WND: Czy Kinsey miał świadomość, co się z tobą dzieje?  
EW: I Kinsey, i jego partnerzy, dobrze wiedzieli. W 1943, jak miałam dziewięć lat, znalazłam 
raz kartkę od nich z rubryczkami, w których ojciec zapisywał wyniki, jakie na mnie 
prokurował: jak, ile razy i w jakim czasie. Kiedy zobaczył, że to czytam, wyrwał mi ją i 
schował do brązowej koperty.  

WND: Czy możesz opisać jak wyglądała ta kartka?  
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EW: To był formularz, z małymi kratkami do zapisywania, i z listą – po lewej stronie na dole 
– zdań opisujących różne czynności seksualne. Formularz był dokładną instrukcją, co i jak 
ojciec ma mi robić. Takie szkolenie i trening. Miał składać, i składał, dokładne sprawozdania 
z tego, co mi robił.  

Jedno ze zdań zawierało słowa: „orgazm na czas”. Nie wiedziałam co znaczy słowo „orgazm” 
więc go spytałam. Wtedy opisał mi dokładnie, co i jak mi robi i czym jest orgazm. Widziałam 
stoper w jego ręku, wtedy jeśli go trzymał, ale nie wiedziałam, co robi i po co. Byłam bardzo 
mała; nie miałam pojęcia o niczym z tych spraw, robiłam tylko to, co mi kazał. Twierdził 
przecież, że robi to, bo mnie kocha.  

WND: Więc spotykało cię to w imię nauki? Od ludzi, którzy prowadzili te badania?  
EW: Nie mam pewności, czy ojciec był zaangażowany w badania Kinsey'a od samego 
początku. W 1947 roku dał mi kopię jego nie wydanej jeszcze książki, tej o seksualności 
mężczyzn. Miałam ją dokładnie przeczytać i dostarczyć mu moją ocenę. Miałam ledwie 13 
lat. W tym okresie już mnie nie gwałcił, bo mama wszystko wykryła.  

Ojciec powiedział mi, że bardzo pomógł Kinsey'owi napisać tę książkę i że zmieni ona 
sposób w jaki ludzie patrzą na swoją seksualność. Chciał ode mnie pisemnej recenzji na dwie 
strony. Nie zrobiłam tego. Czytając tę książkę, dostawałam nerwowego i somatycznego 
rozstroju. Wtedy zdałam sobie sprawę, co oni naprawdę robili. Te formularze były zawarte w 
książce, wszystkie rubryczki z wyliczeniami czasów i sposobów osiągania orgazmów, a ja nie 
chciałam mieć z tym nic wspólnego. 

Nie byłam w pełni świadoma roli Kinsey'a, chodziło mi o samą książkę. Nie zgadzałam się z 
żadną jej częścią i oddałam ojcu z powrotem. Trzymał ją w swojej bibliotece aż do śmierci. 
Jak umarł, zniszczyłam ją i wyrzuciłam. Ojciec był też wielbicielem Freuda i jego teorii; miał 
trzy jego książki, które też wtedy wyrzuciłam.  

WND: Czy spotkałaś kiedyś Kinsey'a?  
EW: Przeprowadzał ze mną wywiad. Obaj, on z Pomeroy'em, przyszli kiedyś do domu 
dziadka w Columbus, to było na początku lat czterdziestych. Była też babcia. Jestem pewna, 
że musiała wiedzieć, że coś jest bardzo nie w porządku, i myślę, że dlatego traktowała mnie 
tak okropnie.  

Kinsey miał wpaść na obiad, ale się spóźniali z powodu zamieci śnieżnej. Obiad pięknie 
przygotowała babcia i bardzo się denerwowała, że się wciąż ich nie ma. Ostatecznie nie 
zdążyli nic zjeść, bo Kinsey musiał zaraz pędzić jakiś wykład na Ohio State. Zdążył tylko 
zrobić ze mną wywiad, parę pytań w rodzaju „czy kocham swoją rodzinę?” Ojciec pouczył 
mnie wcześniej, co muszę odpowiadać; chciał, by nasza rodzina zrobiła dobre wrażenie.  

Później odkryłam, że musieliśmy robić na Kinsey'u dobre wrażenie, bo dostawaliśmy za to 
pieniądze do niego. Gdy zbierał się już do wyjścia, ojciec go zagadnął: „A co z czekiem?” 
Kinsey odparł: „Och, prawie-że zapomniałem”. Na własne oczy widziałam, jak wręczał 
mojemu ojcu czek, mówiąc: ”Wystawiłem go na was oboje, bo nie wiedziałem, kto będzie 
odbierał pieniądze. To było zimą 1943 roku. Najpierw musieli skończyć ze mną „badania” i 
wypełnić wszystkie rubryki, dopiero potem płacili. Czek był zdaje się na 6.000 $; widziałam 
szóstkę i kilka zer. Wkrótce moja rodzina kupiła sobie całkiem nowy dom. Wystarczyło na 
pokrycie go w całości.  

WND: Czy Instytut Kinsey'a kiedykolwiek potem chciał jeszcze czegoś od ciebie?  
EW: Absolutnie nie. Wcale ich nie obchodziłam. Ojca właściwie też nic nie obchodziłam. Nie 
miało dla niego żadnego znaczenia, co mi wszyscy razem robili. Uważał, że od tej pory 



wszystko będzie szło lepiej (kasa), a ja będę lepiej rozwiniętą osobą, bo będę miała „szersze 
horyzonty”.  



 Przedstawiamy kobietę, która była ofiarą wykorzystania seksualnego przez pedofilskie 
eksperymenty Alfreda Kinseya: http://www.wnd.com/2010/10/214105/  Dziś wiadomo, że 
jego badania nie były rzetelne. Objął on nimi więźniów skazanych za przestępstwa seksualne 
plus różnych oprawców seksualnych i dewiantów, uznając ich – z pełną świadomością swego 
przekłamania – za grupę odzwierciedlającą ogólnoludzką populację pod względem praktyk 
seksualnych. Poniżej drukujemy fragment wskazanego artykułu. 

Badania Kinsey'a są w najwyższym stopniu kontrowersyjne, oparte na setkach 
wywiadów z więźniami skazanymi za przestępstwa seksualne, innymi 
napastnikami seksualnymi oraz prostytutkami. Wraz z zespołem uznał następnie tę 
grupę za reprezentacyjną dla całego amerykańskiego społeczeństwa okresu II 
wojny światowej, nie dając miejsca na zakwestionowanie jego badań i ich 
wyników. Najbardziej gorszące jednak były jego działania – a w istocie 
przestępstwa kryminalne – widoczne czarno na białym w tablicach od 30 do 34 
zamieszczonych w jego flagowej książce z 1948 roku pt.: „Zachowania seksualne 
mężczyzn” Tablice te przedstawiają szczegółowe dane doświadczalne, 
prowadzone na dzieciach, pokazujące, jak wiele orgazmów były one w stanie 
osiągnąć na dystansie mierzonym w minutach i godzinach. W ten sposób ofiarą 
gwałtów seksualnych padły z rąk Kinsey'a i jego pedofilów setki małych 
chłopców, wykorzystanych do zgromadzenia tych danych. 

 Ten sam rodzaj badań prowadził Kinsey również na dziewczynkach, włączając 
wyniki do swojej następnej książki, o seksualności kobiet. 

 Jedna z ofiar Kinseya używa pseudonimu Ester White. Opisuje, jak ojciec, 
wykorzystujący ją seksualnie na zlecenie Kinsey'a i według jego instrukcji, oraz 
opłacany przez niego za te czynności, używał zegarka do mierzenia czasu jej 
seksualnych reakcji na aplikowane jej różne rodzaje stymulowania. Pewnego razu 
formularze Kinsey'a wypadły przypadkiem z szafy i mała Esther mogła zobaczyć, jak 
wyglądają te tablice wyszczególniające rodzaje pobudzania waginalnego oraz czasy 
osiągania orgazmów – kwintesencja jego kryminalnych badań. Powodem, dla którego 
ojciec zaprzestał tych „eksperymentów” był traf, że nakryła go na tym jego żona, matka 
Esther. Wpadła we ściekłość i wyrzuciła go z domu, więc nie miał już więcej okazji. Po 
pewnym czasie jednak załagodził wszystko i udało mu się wrócić na łono rodziny. 
Próbował gwałcić ją ponownie, ale wtedy Ether zdobyła się na głos i zagroziła, że 
powie matce. Udało mi się dotrzeć do filmu pokazującego specjalistyczny zespół 
”naukowców” Kinsey'a; nie pozostawia on złudzeń, że składał się pedofilów, którzy 
wytrwale wykorzystywali i gwałcili setki dzieci za parawanem badań naukowych.  

 Porażający dla mnie jest także fakt, że gdy ukazywały się książki Kinsey'a, w 
społeczeństwie nie znalazł się nikt, kto by zakwestionował wiarygodność i etyczne 
postawy jego badań. Dlaczego, do cholery, ludzie w ogóle nie zareagowali? Przecież 
oczywiste było i jest, że prowadzenie badań nad dziecięcą seksualnością (termin ukuty 
bezpodstawnie przez Freuda – przyp. tłum.) musi wiązać się z jakiegoś rodzaju 
seksualnym dostępem do dzieci, a więc wykorzystywaniem ich, a więc kryminalnym 
przestępstwem. Osobiście nie mam złudzeń, jaką rolę odegrał Kinsey w batalii o 
znormalizowanie pedofilii.



http://www.onenewsnow.com/Journal/editorial.aspx?id=401542 
Wskazany w linku artykuł opisuje tę batalię szczegółowo.  

W książce: „Przestępstwo kryminalne i jego skutki” ekspert naukowy dr  Judith 
Reisman szacuje, że 86% danych Kinsey'a stanowiły jego osobiste obserwacje 
plus formularze wypełniane przez skazanych przestępców seksualnych oraz innych 
seksualnych dewiantów.  

Według Knight, „Praca Kinsey'a stanowi misternie utkaną sieć kłamstw, by pod 
naukowym szyldem usprawiedliwić jego własne wybujałe i dewiacyjne 
pragnienia seksualne oraz praktyki, obejmujące grupowy seks, homoseksualny 
sadomasochizm, podglądactwo (wojeryzm), zamienianie się żonami i mężami, a 
przede wszystkim jego ideę uprawnienia dorosłych do seksu z dziećmi”.   

Dr. Charles Socarides, psychiatra, który większość naukowej kariery poświęcił 
badaniu homoseksualizmu, napisał, że „racjonalizacja, jakiej użyło APA 
[American Psychiatric Association] do usunięcia homoseksualizmu z 
diagnostycznej listy zaburzeń psychicznych (DSM-III vs DSM-IV), opierała się 
w głównej mierze na badaniach Alfreda Kinsey'a i jego przekonaniu o 
normalności tego zjawiska. Raport Kinsey'a wywarł na kilka sposobów poważny 
i rozłożony w czasie destrukcyjny wpływ na ludzką obyczajowość erotyczną, 
zwłaszcza jeśli chodzi o rozpowszechnienie homoseksualizmu”.

 Ludzie stojący za promowaniem i normalizacją pedofilii, mówią o konieczności 
stosowania tej samej taktyki, jaka powiodła się w przypadku normalizacji 
homoseksualizmu. Zachęcam czytelników do prowadzenia własnych badań i 
obserwacji, a nie tylko polegania na moich słowach. Uważam, że ten temat wciąż jest 
skrzętnie skrywany; ludziom potrzebna jest wiedza o istnieniu zakulisowego ruchu 
promującego wykorzystywanie seksualne dzieci i dążącego do normalizacji pedofilii. 
Proszę, włączajcie się w ruch oporu przeciw tym działaniom. Dziękuję, Rosie.  



Nota wydawcy: Raport ten jest częścią prowadzonego przez WND trwającego i 
wieloczęściowego śledztwa w sprawie domniemanych przestępstw popełnionych przez 
pioniera badań nad ludzką seksualnoscią Alfreda Kinsey'a i jego Kinsey Institute. 
WASZYNGTON – Ofiara „badań” seksualnych Alfreda Kinsey'a z lat 1940tych (uważanego 
powszechnie za ojca rewolucji seksualnej) ujawnia porażające informacje o tym, że A\Kinsey 
płacił jej ojcu duże pieniądze za to, żeby ten gwałcił ją według wskazanych procedur i 
przekazywał mu psychometryczne wyniki tych kryminalnych ataków.  

Blisko 70 lat po tych wielokrotnych nadużyciach popełnionych przez ojca, “Esther White” 
(pseudonim) przemawia publicznie, chcąc skłonić Kongres USA do śledztwa w sprawie tych 
kontrowersyjnych badań. Twierdzi, że jest gotowa osobiście zeznawać w Białym Domu, jeśli 
tylko Kongres zdecyduje się odtajnić i poddać do publicznej ocenie dokumenty the Kinsey 
Institute.  

„Aplikował mi orgazmy, mierząc stoperem czasy ich osiągania” – mówi Esther. „Nie 
cierpiałam tego, miałam spazmy, konwulsje, drgawki, ale nic go to nie obchodziło. Mówił mi, 
że wszystkie małe dziewczynki robią to ze swoimi tatusiami, tylko nikomu o tym nie mówią”.  

Ojciec zaczął ją molestować gdy miała siedem lat: 

„Nie ma najmniejszej wątpliwości, że prowadząc badania Kinsey złamał kilka paragrafów 
kodeksu karnego” – mówi  Matt Barber, profesor prawa i dziekan z Liberty University School 
of Law. 

Książki Kinsey'a z roku 1948 i 1953 zawierają tablice z informacjami o seksualnych 
reakcjach pobudzanych genitalnie dzieci w wieku od dwóch miesięcy wzwyż. Kilka z tych 
tablic wymienia dokładne czasy dochodzenia przez nie do orgazmów oraz liczby osiąganych 
szczytowań w ciągu danego wycinka czasu.  

Esther White’s data 
would have been used for this table in Kinsey’s first book, though the book focused on 
male sexual behavior 

 „Kinsey nie miał tytułu naukowego ani uprawnień do badań” – mówi Janice Crouse, 
Ph.D., naczelny dyrektor Beverly LaHaye Institute – mózgu organizacji 'Concerned Women 
for America'. „ Zamiast tego miał wybranych przez siebie ludzi, którzy mogli mu dostarczyć 
takich danych jakich potrzebował. (...) Był szczególnie zainteresowany w zmienieniu ludzkiej 
obyczajowości seksualnej. (...) Uważał, że każdy rodzaj seksu jakiego ktoś pragnie, także 
seksu z dziećmi, jest do przyjęcia, a nawet zdrowy”. Kinsey i jego badacze położyli wielkie 
załugi dla przedefiniowania moralności seksualnej w Ameryce.  

 Esther White mówi, że Kinsey “omamił” jej dziadka, który 
został jego bliskim przyjacielem jeszcze w czasach wspólnych studiów 
na Uniwersytecie Indiana – że skusił go i wciągnął w te badania. W 
efekcie dziadek ten dokonał dla niego rekrutacji dwóch swoich swych 
synów, którzy molestowali rodzone córki Kinseya. Esther opisuje 
Kinsey'a jako „szaleńca” „opętanego” i „wcielenie szatana”. Pamięta 
też, że ojciec filmował niektóre z tych „sesji” i filmy przekazywał je 
zleceniodawcy. Była świadkiem jak otrzymywał od Kinseya pokaźny 

czek bankowy.  

 Mówi też, że jej ojciec i jej dziadek dostawali za to od Kinsey'a duże gratyfikacje 
pieniężne i że Kinsey był świadom tego, co ojciec jej robi. Pamięta, że ojciec filmował 

“Esther White”  



niektóre z tych „sesji” i przekazywał te filmy zleceniodawcy. Widziała też, jak Kinsey 
wręczał mu czek bankowy na pokaźną sumę.  

 „W 1943, jak miałam dziewięć lat” – mówi Esther – „znalazłam raz kartkę od nich z 
rubryczkami, w których ojciec zapisywał wyniki, jakie na mnie prokurował: jak, ile razy i w 
jakim czasie. Kiedy zobaczył, że to czytam, wyrwał mi ją i schował do brązowej koperty. To 
był formularz, z małymi kratkami do zapisywania, i z listą – po lewej stronie na dole – zdań 
opisujących różne czynności seksualne. Formularz był dokładną instrukcją, co i jak ma mi 
robić. (…) Miał składać z tego, i składał, dokładne sprawozdania”.  

Esther White’s data 
would also have appeared in this table from Kinsey’s 1953 book on female 
sexual behavior 

 „Jedno ze zdań zawierało słowa: <orgazm na czas>. Nie wiedziałam, co znaczy 
„orgazm” więc go spytałam. Wtedy opisał, co i jak mi robi i czym jest orgazm. Nieraz 
widziałam stoper w jego ręku, ale nie wiedziałam, do czego był mu potrzebny. (…) Ojciec 
filmował to, co mi robił. To była amatorska, domowa produkcja, na statywie stała kamera, 
taka z dwoma rolkami taśmy na górze. Myślę, że wysyłał to potem Kinseyowi”.  

 „Przeprowadzał ze mną wywiad. Zadał mi parę pytań w rodzaju 
<czy kocham swoją rodzinę?> Ojcjec pouczył mnie wcześniej, co muszę 
odpowiadać; chciał, by nasza rodzina zrobiła dobre wrażenie. Później 
odkryłam, że musieliśmy robić na Kinsey'u dobre wrażenie, bo 
dostawaliśmy za to pieniądze do niego. Gdy zbierał się już do wyjścia, 
ojciec go zagadnął: „A co z czekiem?” Kinsey odparł: „Och, prawie-że 
zapomniałem”. Na własne oczy widziałam, jak wręczał mojemu ojcu 

czek, mówiąc: ”Wystawiłem go na was oboje, bo nie wiedziałem, kto będzie odbierał 
pieniądze. To było zimą 1943 roku”.  

 W 1981 roku badaczka Judith Reisman, Ph.D., zaczęła pierwszy raz stawiać pytania 
dotyczące metod, jakimi Kinsey zbierał dane. Od tego czasu wchodzący w struktury 
Uniwersytetu Indaiana Instytut Kinsey'a (the Indiana University-based Kinsey Institute for 
Research in Sex, Gender, and Reproduction) stale i niezmiennie zaprzecza, by Kinsey do 
prowadzenia swoich badań zatrudniał pedofilów.  

 Według opublikowanego w początkach lat dziewięćdziesiątych atrykułu na stronach 
internetowych Instytutu Kinsey'a pod tytułem: Allegations about Childhood data in the 1948 
book, ‘Sexual Behavior in the Human Male: 

„Kinsey w żadnym wymiarze ani formie nie był pedofilem. Nie prowadził eksperymentów na 
dzieciach, nie wynajmował ich nie płacił nie wspólpracował ani nie namawiał innych ludzi do 
do eksperymentowania na dzieciach”. 

„Kinsey nigdy nie prowadził eksperymentów nad seksualnymi reakcjami dzieci, ani nie 
zatrudniał do takowych osób trzecich by robiły to dla niego” – pisał w artykule z 2005 roku 
John Bancroft, M.D., były dyrektor Instytutu Kinsey'a. Artykuł ten, pod tytułem: „Praca 
Kinsey'a pięćdziesiąt lat później” wciąż widnieje na stronie internetowej Instytutu. 

Jednakże, według Barber, przynajmniej jeden z dyrektorów Instytutu Kinsey'a odstąpił od tej 
linii. Następca Kinsey'a, Paul Gebhard, Ph.D., który po jego śmierci kierował tą instytucją w 
latach 1956-1982: 

“Esther White” at age 9 



„Kolega Kinsey'a, Gebhard, okresie swojego urzędowania podał do wiadomości, że 
koordynowali swoje działania z personelem pielęgniarskim żłobków, przedszkoli i 
administracją szkół, a także z rodzicami i dziadkami badanych dzieci, by uzyskać spektrum 
wyników do swoich tak zwanych badań” – mówi WND Barber. „Gebhard przyznawał, że 
świadomie współpracowali z tymi ludźmi w molestowaniu dzieci, i że spożytkowali ten 
proceder do zasadzenia trującego drzewa eksperymentu Kinsey'a”. 

„Mamy Kinsey'a przed Kinsey'em i Kinsey'a po Kinsey'u” – mówi dalej Barber. „Niestety 
żyjemy w tym drugim okresie i widzimy, jak ogromnie nasza kultura w efekcie ucierpiała. Sąd 
Najwyższy USA oparł się na jego badaniach w sprawie Romera Lawrence'a w Teksasie w 
2003 roku, jak i przy podejmowaniu innych decyzji mających związek z (homo)seksualną 
orientacją. I wydawał je na podstawie informacji zafałszowanych i sprokurowanych przez 
Kinsey'a oraz jego dewiacyjny krąg”. Ogłoszone przez niego <odkrycia> posłużyły następnie 
do zmiany ustawodawstwa seksualnego na całym świecie.
Crouse twierdzi w wywiadzie dla nas: „Ludzie do dziś myślą, że Kinsey jest badawczym i 
naukowym guru, który wie wszystko o seksie. (…) Jedynie garść badaczy akademickich zdaje 
sobie sprawę z tego, jakim był oszustem”.  

„Nie tylko nie trzymał żadnych naukowych standardów doboru grup badawczych, ale uważał 
za prawdę i normę opowieści o zachowania seksualnych osób absolutnie nie 
reprezentatywnych dla społeczeństwa. Mimo, że był oszustem, jego prace wciąż są cytowanie i 
brane za akademicką wykładnię” – mówi nam Course.  

„Ludzie nie mają pojęcia, że nie badał normalnych, przeciętnych Amerykanów. Badał 
prostytutki, przestępców seksualnych, homoseksualistów – każdego, kto tylko miał ochotę 
chwalić się swoimi erotycznymi dokonaniami. To w ogóle nie były badania ale oślizgłe, 
obsceniczne opowieści. Stworzył jedno z największych 'przyklepanych' mistyfikacji, jakie 
popełniono na amerykańskim narodzie w jego dziejach”.
White porównuje badania Kinsey'a do prowadzonych  w latach 1940tych przez rząd USA 
badań  syfilisu na ludności Gwatemali, zarażanej tą chorobą bez ich zgody i wiedzy, za co 
dopiero 1 września 2012 przeprosił Obama. Tam też kosztem ofiar nabijano statystykę, by 
udowodnić, iż choroby weneryczne to kwestia biedy.  

„Myślę, że tamte eksperymenty w Gwatemali z funduszy rządowych to podobna historia – 
mówi White reporterowi WND. „Tak samo było z Kinsey'em. Nie dbano o ludzi – niewinne 
dzieci – ale o sprokurowanie statystyk. Ludzie znaczyli mniej niż cyferki na papierze”. 

Reisman widzi także różnice, wskazując, że rząd USA oficjalnie przyznał, co robił i 
przeprosił Gwatemalę, dodając, że „te eksperymenty dokonano dawno temu”. Tymczasem 
eksperyment Kinsey'a „odbywał się w Stanach Zjednoczonych, na własnych bezbronnych i 
małych obywatelach, a sprawa żyje i jest gorąca, bo sfałszowane wyniki wciąż służą do 
chorego zmieniania prawa oraz deprawowania naszej moralności”. 
„Kinsey'a wciąż uważa się za autorytet od seksu i ojca rewolucji seksualnej; nie do końca 
uważa się go jednak za ojca wszystkiego, co z tej rewolucji i jego eksperymentów wyrosło. A 
biedna Esther i lekko biorąc półtora tysiąca innych ofiar, stoi tu niewidoczna z uciszanym 
pytaniem” 'A co ze mną? I ze wszystkimi, którym zadano te gwałty w dzieciństwie?” 
Robert Knight, dyrektor programu dokumentalnego z 1995 roku pt: “Dzieci z tablicy 34,”1

który nagłośnił kontrowersje wokół badań Kinsey'a, mówi, że „świadectwo Esther to 

1 Zobacz:  http://www.youtube.com/watch?v=vltmeBPKAAo 



zaledwie rysa na powierzchni skorupy kryjącej jeden z największych skandali XX wieku, w 
dodatku o najbardziej trwałych i uporczywych skutkach”.  
„Miliony ludzi zostały głęboko zranione i wypaczone fałszywym obrazem seksualności 
narzuconym przez Kinsey'a w kryminalny sposób. Gdyby historia Esther i wielu innych ofiar 
tego skandalicznego przestępstwa mogła być szeroko znana, twierdza Instytutu Kinsey'a 
runęłaby, grzebiąc pod swoimi gruzami współczesny establishment, który pcha edukację 
seksualną w stronę gwałcenia niewinności dzieci, zaopatruje je w prezerwatywy i kieruje albo 
do klinik aborcyjnych albo do barów gejowskich.”  
Zauważając, że w sprawie podważającej kalifornijską inicjatywę obywatelską Proposition 8,
domagającą się ochrony tradycyjnych małżeństw, czołowy ekspert sądowy powoływał się na 
raport Kinsey'a, Reisman komentuje: „To tak, jakby cytować Josefa Mengele2 dla 
uzasadnienia diagnozy medycznej i sposobu leczenia, w dodatku w sytuacji, gdy wszyscy to 
akceptują” – mówi Riesman. „Instytut Kinsey'a opublikował nowe badania o ogromnie 
wysokiej orgazmiczności dzieci, a społeczność potulnie się z tym zgadza. To absurd większy 
niż w 'Alicji w krainie czarów'”. 

„Kinsey i jego badacze przyczynili się, poprzez współsprawstwo, do rozpowszechnienia w 
społeczeństwie zjawiska molestowania dzieci” – mówi Knight, czołowa pisarka Coral Ridge 
Ministries i dodaje: „Ich ręce są brudne i to musi być jasno ukazane wszystkim ludziom. Jego 
zbrodnia i zło są tak wielkie, że prawie nikt nie odważa się tego zobaczyć lub przyznać. To 
porażające. I w ten sposób trwa dalej”.
Reisman wyjawiła reporterowi WND, że Instytut Kinsey'a tak bardzo boi się spraw o 
odszkodowania dla swoich ofiar, że stale na nowo grozi zniszczeniem przechowywanej 
dokumentacji, aby nie było twardych dowodów w sądzie.  

Więcej na:  http://www.wnd.com/2010/10/213213/#bLMSPKOMvv8IYwi6.99

Zobacz też:  http://www.youtube.com/watch?v=ABPWRfvZLZg  

2 Nemiecki lekarz, SS-Hauptsturmführer, doktor medycyny i antropologii, zbrodniarz wojenny sadystycznie 
eksperymentujący na więźniach, zwany Aniołem Śmierci (przyp. tłum.).  


