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W ci gu ostatnich trzydziestu lat po wi ciøem wiele naukowego ycia na badanie
oryginalnych ródeø historycznych, takich jak pami tniki, autobiografie, kroniki lekarskie i
inne dokumenty ujawniaj ce, co to znaczy by dzieckiem - dawniej i dzi - na Wschodzie i
Zachodzie, zarówno w pi miennych jak i niepi miennych kulturach.
W kilkuset artykuøach opublikowanych przeze mnie i moich wspóøpracowników w
The Journal of Psychohistory, udokumentowali my rozlegøe dowody wiadcz ce o tym, e
historia dzieci stwa jest koszmarem, z którego jako ludzko dopiero ostatnio
zaczynamy si budzi . (podkr. tøum.) Im dalej cofamy si w czasie i im bardziej przesuwamy
si geograficznie na Wschód, tym pot niejsze znajdujemy okrucie stwo wobec dzieci i
formy ich zaniedbywania - to znaczy tym wi ksz odkrywamy cz stotliwo zabijania,
okaleczania, porzucania, terroryzowania i wykorzystywania seksualnego dzieci przez
rodziców i opiekunów.
Wniosek z bada psychohistorycznych nad dzieci stwem i spoøecze stwem,
prowadzonych przeze mnie przez caøe moje naukowe ycie, jest taki, e caøa historia
ludzko ci oparta jest na wykorzystywaniu i maltretowaniu dzieci. Analogicznie do tego, co w
skali jednostek odkrywaj dzi terapeuci rodzinni - a mianowicie faktu, e wykorzystywanie
dzieci jako sposób „rozwi zywania” emocjonalnych konfliktów dorosøych peøni funkcj
cementuj c system rodzinny - w skali globalnej rutynowe wy ywanie si na dzieciach jest do
dzi najskuteczniejszym sposobem utrzymywania zbiorowej homeostazy emocjonalnej
spoøecze stw. W historii ludzko ci wi kszo rodzin powszechnie praktykowaøa kiedy
dzieciobójstwo, kazirodztwo, bicie, gwaøty i erotyczne zn canie si . Wi kszo maø e stw i
par skøadaøa swoje dzieci w ofierze i okaleczaøa je, aby zdj z dorosøych (z siebie) poczucie
winy. Nawet dzi , wskutek naszych rodzinnych, spoøecznych, ekonomicznych i militarnych
dziaøa , kontynuujemy codzienne zabijanie, fizyczne i psychiczne deformowanie oraz
gøodzenie dzieci. Chc przedstawi tu niektóre ze znalezionych przeze mnie dowodów,
dlaczego wykorzystywanie dzieci stanowi najpot niejszy i najskuteczniej dziaøaj cy rytuaø

ludzko ci, dlaczego jest ono przyczyn wojen i przemocy spoøecznej, oraz dlaczego
wykorzenienie tych nadu y i zaniedba jest najwa niejszym zadaniem spoøecznym, przed
jakim dzi stoimy.
DZIECKO JAKO POJEMNIK NA TRUCIZN
Gøówny mechanizm psychologiczny rz dz cy wykorzystywaniem dzieci polega na
u ywaniu ich w charakterze, jak to okre liøem, pojemników na trucizn - kontenerów, do
których doro li i starsi wrzucaj swoje wyprojektowywane i odszczepione od wøasnego
poczucia to samo ci cz ci siebie. W ten sposób s oni w stanie kontrolowa te uczucia,
przechowuj c je w cudzych ciaøach i duszach, tak i nie zagra aj one ich wøasnym
psychikom. W dobrym, zdrowym rodzicielstwie to dziecko u ywa opiekunów w charakterze
kontenera na trucizn , podobnie jak przed narodzeniem u ywaøo øo yska i ciaøa matki do
oczyszczania swojej krwi z toksycznych produktów przemiany materii. Dobra matka reaguje
na pøacz dziecka podj ciem wobec niego zachowa koj cych i pomaga mu ”odkazi si ” z
niebezpiecznych, trudnych emocji. Ale je li rodzic jest osob niedojrzaø , nie potrafi znie
pøaczu i krzyku swego dziecka i wyøadowuje na nim swój stres. Jedna z maltretuj cych matek
wyznaøa na terapii: „Nigdy w moim yciu nie czuøam si kochana. Kiedy urodziøam synka,
byøam pewna, e on mnie wreszcie pokocha. Kiedy pøakaø, odbieraøam to jako znak, e mnie
nie kocha. Wtedy go biøam.” W ten sposób mamy sytuacj , gdy dziecko, zamiast móc u ywa
rodzica do odtruwania si ze swoich l ków i zøo ci, u ywane jest przez niego jako naczynie,
do którego wstrzykuje on wøasne zøe uczucia, by uchroni si przed depresj i zøo ci .
Przyjrzyjmy si nowogwinejskiej kulturze Bimin-Kushkumin, która praktykuje
dzieciobójstwo i kazirodztwo. Podobnie jak wiele przedpi miennych kultur, nakøadaøa ona na
matki døugoterminowe tabu poporodowe na seks z m em, wi c w rezultacie spaøy one nago
ze swoimi dzie mi a do szóstego roku ycia, prze ywaj c orgazmy przy ich piel gnacji i
regularnie je masturbuj c. Pewien trzylatek opisuje, jak jego matka, ilekro jest smutna lub
zøa, onanizuje go tak gwaøtownie, e a go rani. Malec próbuje si jej wyrywa , skar c si na
ból penisa: „Boli tam w rodku” - opowiada etnologowi. „Mam takie kung, kung, kung,
gø boko. Tam chyba jest krew; nie chc go dotyka . Boli jak robi siusiu.” Nieraz, po tym jak
matka kolejny raz zrani go masturbowaniem, chøopiec ostrym patykiem rani sobie uda i
brzuch, upuszczaj c krew; patrz c przy tym na swój czøonek mówi: „Teraz boli gdzie indziej,
nie w ptaszku… Popatrz, krew, to tak przyjemnie…” I cho ma dopiero trzy latka, dobrze
wie, e jest u ywany przez matk jako pojemnik na jej toksyny, by mogøa ona zazna ulgi od
depresji. Mówi: „Mama wykr ca ptaszka, mocno… Boli w rodku… Mama zøa, Buutkina boli
siusiak… Mama smutna, Buutkina boli siusiak. Mama nie lubi Buutkina ptaszka, chce mu go
odci …”
We wczesnej historii ludzko ci kazirodztwo ze strony matek oraz pederastia ze strony
m czyzn byøy (i s do dzi ) zjawiskiem powszechnym w przedpi miennych kulturach. W
mojej ksi ce „Historia kazirodztwa” dowodz , e powszechne byøo nie tabu na kazirodztwo,
lecz samo kazirodztwo, które dotykaøo wi kszo dzieci w wi kszo ci kultur i epok, a fakt, e
dzieci stwo staje si w mniejszym lub wi kszym stopniu wolne od nadu y seksualnych ze
strony dorosøych, jest jednym z osi gni najnowszej historii, ograniczonym do nielicznych
szcz liwych jednostek w nielicznych wspóøczesnych krajach, gøównie z Zachodu. Aby nieco
zobrazowa rozlegøo wiadectw, jakie zebraøem na poparcie tak nieprawdopodobnej tezy,
zaczn od streszczenia istniej cych dzi statystyk dotycz cych seksualnego wykorzystywania
dzieci.
SEKSUALNE WYKORZYSTYWANIE DZIECI OBECNIE
Najrzetelniejsze z opracowa naukowych w Stanach Zjednoczonych, oparte na
rozlegøych wywiadach, mówi o 30% m czyzn i 40% kobiet pami taj cych z dzieci stwa

fakty molestowania seksualnego - przy definicji „molestowania” jako konkretnego fizycznego
kontaktu genitalnego, czyli z wyø czeniem nadu y bezkontaktowych, np. ekshibicjonizmu,
etc. Poøowa z tych przypadków to kazirodztwo w linii prostej, doznawane od najbli szej
rodziny; druga poøowa jest dzieøem osób postronnych, jednak e w 80% wyst puj cych wobec
swoich ofiar w roli opiekunek i opiekunów. Na owe do wiadczenia wykorzystania skøadaj
si nie skrawki i fragmenty wspomnie i uczu , ale pami tane w szczegóøach i trwaj ce przez
døu szy czas nadu ycia, które w 83% znajdowaøy niezale ne potwierdzenie, a wi c maøo
prawdopodobne jest, aby byøy wytworem fantazji badanych osób. Okazaøo si te , e trauma
seksualna wyst puje w du o wcze niejszym wieku ni wcze niej my lano, z czego w 81%
przed okresem dojrzewania i a w 42% przed siódmym rokiem ycia.
Jakkolwiek wysoka wydawa si mo e cz stotliwo tego rodzaju napa ci, jest ona
tylko cz ci ich rzeczywistej liczby nie tylko dlatego, e do bada wybierane byøy osoby
spoza rodowisk o szczególnie wysokim odsetku wiktymizacji w dzieci stwie - takich jak
kryminali ci, prostytutki, wychowankowie sieroci ców, pacjenci psychiatryczni, itd. - ale i
dlatego, e pod uwag brano jedynie wiadome wspomnienia, a przecie nadu ycia seksualne
z najwcze niejszego okresu niemal zawsze pogrzebane s w nie wiadomo ci i wypøywaj
dopiero w czasie terapii. Wzi wszy statystyczn poprawk na te ukryte czynniki, dochodz do
wniosku, i prawdziwy odsetek wykorzystania seksualnego w dzieci stwie wynosi w
Ameryce: 60% dla dziewcz t i 45% dla chøopców, z czego poøowa to bezpo rednie
kazirodztwo.
W innych krajach zachodnich jest mniej dokøadnych opracowa . Jednak
przeprowadzone w Kanadzie, na grupie 2000 dorosøych, najnowsze badania Instytutu Gallupa
podaj niemal identyczne odsetki wiktymizacji seksualnej jak w Stanach Zjednoczonych. W
krajach Ameryki èaci skiej aktywno kazirodcza - ze szczególnie cz st pederasti jako
przejawem „m sko ci” typu macho - jest jeszcze bardziej rozpowszechniona. W Anglii, kiedy
najnowszy program BBC „Childwatch” zwróciø si do szerokiej, cho trzeba przyzna
niebezstronnej, grupy søuchaczek z pytaniem o doznane molestowanie seksualne, okazaøo si ,
e w grupie 2530 przeanalizowanych odpowiedzi, 83% osób pami taøo jaki rodzaj kontaktu
genitalnego, z czego w 62% przypadków byø to stosunek z penetracj . Kiedy w Berlinie
Zachodnim Institut fur Kindheit przeprowadziø w szkoøach ankiet , okazaøo si , e 80%
badanych doznaøo molestowania.
Poza krajami Zachodu seksualne molestowanie dzieci jest rutynow praktyk w
wi kszo ci rodzin. Dzieci stwo w Indiach zaczyna si , wedøug naocznych wiadków, od tego,
e niemowl ta s regularnie masturbowane przez matki - dziewczynki „aby lepiej spaøy,”
chøopcy - „aby stali si bardziej m scy.” Dzieci hinduskie pi w øó ku z rodzicami, a wi c s
wiadkami, i zapewne uczestnikami, stosunków seksualnych mi dzy nimi. S te cz sto
„wypo yczane” do spania z innymi czøonkami licznej rodziny, z czego powstaøo hinduskie
przysøowie: „Je li dziesi ciolatka jest dziewic , to znaczy, e musi nie mie braci, ojca,
wujków ani kuzynów.” Dzieci stwo na Wschodzie jest tak bardzo rozerotyzowane, e jeden z
zachodnich badaczy pisze: „Maøe dziewczynki w Indiach trac bøon dziewicz z maøymi
chøopcami, powtarzaj c w zabawach lekcje seksualne udzielane im nie wiadomie przez
rodziców wskutek ogólnie panuj cego promiskuityzmu w yciu rodzin. Mimo e od
wszystkich dziewczynek poni ej dziesi tego roku ycia wymaga si nienaruszonej bøony
dziewiczej, kazirodztwo jest w Indiach reguø , a nie wyj tkiem.”
Od wieków do hinduskiej tradycji nale aøy maø e stwa z dzie mi. Kiedy w 1929 roku
przegøosowano w Indiach prawo usiøuj ce poøo y kres tym praktykom, rz d ugi ø si pod
naciskiem ogóøu m czyzn upieraj cych si , e maø e stwa z dzie mi s bezwzgl dnie
konieczne, gdy maøe dziewczynki s z natury ogromnie seksualne, wi c musz wcze nie
wychodzi za m dla powstrzymania ich przed uwodzeniem dorosøych. „Kupidyn wøada
sercami dziewczynek od najmøodszych lat” - twierdzili. „Ich pragnienie seksualnego stosunku

jest osiem razy wi ksze ni u m czyzn.” Wczesne maø e stwa popieraøy te cz sto hinduskie
matki, przyznaj c krótko, e jest to konieczne, aby uchroni ich córki przed gwaøtami ze
strony m czyzn z rodziny. Mówiøy, e „boj si zostawia je w domu cho by na jeden
wieczór, gdy bez matczynego oka na sobie s wystawione na ataki pozostaøych czøonków
rodziny.”
Póøwysep Indyjski zamieszkuje wiele maøych grup etnicznych, takich jak Baiga, w ród
których praktykowane s maø e stwa matek z synami, ojców z córkami, braci z siostrami, a
nawet dziadków i bab z wnuczkami i wnukami. Neguje to cz sto powtarzany
antropologiczny truizm, e „ adne znane plemi nie pozwala na kazirodztwo, gdy
kazirodztwo doprowadziøoby do zaniku funkcjonowania spoøeczno ci.” W wielu takich
wioskach dzieci mi dzy pi tym a szóstym rokiem ycia przechodz , na reszt ycia, z
kazirodczego rodzinnego øo a do seksualnych dormitoriów, gdzie s inicjowane przez starsze
dzieci, møodzie i m czyzn, musz c - pod gro b zbiorowego gwaøtu - wybiera sobie z nich
kolejnych partnerów, za ka dym razem najwy ej na trzy dni.
W Chinach dzieci stwo oznaczaøo te same zinstytucjonalizowane rytuaøy gwaøtów co
w Indiach, ø cznie z wydawaniem dzieci za m , pederasti wobec chøopców i kastrowaniem
ich w celu u ywania do seksu jako eunuchów, z lokowaniem maøych dziewczynek w
maø e stwach zbiorowych z bra mi, z szeroko rozpowszechnionym sprzedawaniem dzieci do
seksu i regularnym wykorzystywaniem ich jako søu cych i niewolników. Gwaøcenie maøych
dziewczynek byøo tak powszechne, e - podobnie jak w Indiach, stwierdzali to Zachodni
pediatrzy - wchodz c w wiek dojrzewania, tylko nieliczne z nich miaøy nienaruszon bøon
dziewicz . Powszechna w Chinach praktyka zakuwania stóp dzieci równie søu yøa celom
seksualnym. Maøe dziewczynki przez lata dorastania poddawano ogromnie bolesnemu
mia d eniu ko ci, aby m czy ni mogli potem uprawia seks z ich zdeformowanymi w ten
sposób kciukami, søu cymi jako fetysze penisów.
Dzieci stwo w dzisiejszej Japonii, cho mo e bardziej podobne do zachodniego ni w
innych pa stwach Wschodu, wci zaczyna si od masturbowania dzieci „aby je u pi .”
Rodzice zazwyczaj odbywaj akty seksualne przy dzieciach, które pi z nimi w øó ku,
obejmuj c je i przytulaj c w trakcie, co trwa nieraz a do wieku dziesi ciu, a nawet pi tnastu
lat. Jedno z japo skich opracowa podaje, e ojcowie sypiaj z córkami powy ej szesnastego
roku ycia przez rednio ponad co pi t noc. Ostatnio prowadzone badania ujawniaj
wspomnienia nadu y seksualnych jeszcze cz stsze ni analogiczne w Stanach
Zjednoczonych, a jedna trzecia rozmów w japo skich seksualnych telefonach zaufania
dotyczy kazirodztwa matka-syn. Matki mówi nastoletnim chøopcom: „Je li b dziesz to robiø
sam, spadnie twój iloraz inteligencji; ja ci pomog ;” „Nie b dziesz mógø si uczy , nie maj c
regularnie seksu; mo esz korzysta z mojego ciaøa” lub: „Nie chc aby ‘wpadø’ z jak
dziewczyn ; kochaj si lepiej ze mn .”
Japonia jest jednym z najbardziej endogamicznych spoøecze stw na wiecie, gdzie w
kr gach paøacowych kazirodcze maø e stwa byøy aprobowane tak e w historycznych czasach.
Nagminne preferowanie zwi zków seksualnych braci z siostrami, wujków i ciotek z
siostrzenicami i bratankami, itp. doprowadziøo do zmian genetycznych we wzro cie, budowie
szkieletu i stanie zdrowia, co dowiedli eksperci od genetyki. Nawet w dzisiejszych czasach s
wiejskie rejony w Japonii, gdzie - „wedle dawnej feudalnej tradycji” - ojcowie po lubiaj
córki, gdy matka umiera lub staje si niesprawna.
Seksualne wykorzystywanie dzieci na Bliskim Wschodzie jest tak samo powszechne
jak na Dalekim. S tu, w historii, szeroko udokumentowane te same formy
zinstytucjonalizowanej pedofilii, co w Indiach czy Chinach, ø cznie z maø e stwami i
konkubinatami dzieci, wi tynn prostytucj chøopców i dziewczynek, maø e stwami
rodziców z potomstwem (w ród Zoroastrów), maø e stwami mi dzy rodze stwem
(najcz stszymi w ród Egipcjan), niewolnictwem seksualnym, zrytualizowan pederasti i

prostytucj dzieci c . Masturbacja chøopców w niemowl ctwie ma na celu „powi kszy
rozmiar” penisa, co prowadzi do wielu stwierdzonych przypadków, gdy starsze dzieci
godzinami zabawiaj si genitaliami niemowl t. Tak e wzajemna masturbacja oraz seks
oralny i analny s cz ste w ród rodze stwa. Aktywni s zwøaszcza starsi chøopcy, traktuj cy
møodsze dzieci jako obiekty do swych seksualnych praktyk. W wielu rejonach Bliskiego
Wschodu szczególnie rozerotyzowane s publiczne øa nie (hammam), które s notorycznym
miejscem m skich i e skich aktów homoseksualnych z nieletnimi.
Jeszcze cz ciej wykorzystywane s kazirodczo dziewczynki, gdy w kulturze tej pøe
e ska znaczy przecie tak maøo. Wedøug jednego z bada 80% tamtejszych kobiet
przypomina sobie, e mi dzy trzecim a szóstym rokiem ycia byøa zmuszana zaspokaja
oralnie starszych braci, kuzynów, wujków, nauczycieli. Dziewczynki rzadko si skar , gdy
„je li jest za to jaka kara, to zawsze spada ona na nie.”
Arabskie kobiety zdaj sobie oczywi cie spraw z tego, e ich m owie s pedofilami
i wol seks z dzie mi, ni z nimi. Ich zemsta jest nast puj ca: gdy dziewczynka zbli a si
wiekiem do sze ciu lat, dorosøe kobiety z domostwa chwytaj j , siø rozkøadaj jej nó ki i
yletk wycinaj øechtaczk , a cz sto tak e wargi sromowe, by na zawsze pozbawi j
zdolno ci odczuwania seksualnej rozkoszy. Pewna egipska kobieta relacjonuje wspomnienia
swojego obrzezania, które nast piøo po okresie wcze niejszego wykorzystywania seksualnego
przez m czyzn z rodziny:
„Miaøam sze lat, kiedy noc le aøam w moim øó eczku, w cieple i spokoju…
Poczuøam nagle jak co porusza si pod kocami, co jak wielka r ka… i jednocze nie inna
r ka zakryøa mi usta abym nie mogøa krzycze .
Zaniesiono mnie do øazienki… Pami tam… zgrzytliwy, metaliczny d wi k, który
przypominaø mi ostrzenie no y u rze nika. Krew zamarzøa mi w yøach…. Siø szeroko
rozwarto mi uda. Poczuøam, e ów zgrzytaj cy nó czy ostrze kieruje si w stron mojego
gardøa. Lecz nagle ostra metalowa kraw d znika mi dzy moimi udami i odcina stamt d
kawaøek mojego ciaøa.
Pomimo twardej r ki na ustach wydaøam krzyk bólu, gdy ból ten nie byø zwykøym
bólem, ale pal cym ogniem, który rozpeøzø si po caøym moim ciele. Po chwili ujrzaøam
czerwon strug wokóø moich bioder. Nie miaøam poj cia, co mi wyci li i nie próbowaøam
tego odkry . Pøakaøam i woøaøam mam na pomoc. Ale najgorszym szokiem byøo to, e
zobaczyøam j obok siebie. Staøa tam, tak, to ona, zbroczona krwi i skrawkami mojego ciaøa,
po ród obcych osób, z którymi rozmawiaøa, u miechaj c si …”
Jedno z ostatnich bada stwierdza, e w Egipcie tego typu obrzezanie wci jest
praktykowane przez 97% niewyksztaøconych i 66% wyksztaøconych rodzin. Praktyka ta wcale
nie wykazuje tendencji do zaniku. Przeciwnie, dane ONZ mówi , e na wiecie yje ju 74
miliony okaleczonych genitalnie kobiet i liczba ta wci ro nie, tak i „traumy wskutek
obrzezania doznaje obecnie wi cej dziewczynek ni kiedykolwiek w historii ludzko ci.”
Usuni cie øechtaczki (klitoridektomia), podobnie jak wszystkie inne seksualne
okaleczenia, jest wedøug mnie aktem kazirodczym. Je li kazirodztwem jest to, jak ojciec
gwaøci córk , kazirodztwem musi by i to, jak rodzice dokonuj seksualnej napa ci na
dziecko poprzez odcinanie, nacinanie, szycie, przypalanie czy zdzieranie skóry z jego
genitaliów. We wszystkich tych przypadkach dziecko jest u ywane dla dewiacyjnej,
sadystycznej przyjemno ci rodziców. Ceremoniom obrzezania cz sto towarzysz pijane
obrz dy ko cz ce si orgi seksualn , gdy akt okaleczania dziecka dziaøa na sadystów
podniecaj co. W niektórych regionach spotykane s licznie w drowne obrze niczki, za
którymi pod aj prostytutki wiedz c, e po obrzezaniu dziecka caøa wioska b dzie silnie
pobudzona seksualnie. Dlatego praktyka genitalnego okaleczania dzieci - jeden z najszerzej
rozpowszechnionych rytuaøów na wiecie - sama przez si czyni kazirodztwo niemal
uniwersaln cech gatunku ludzkiego.

EWOLUCJA DZIECI STWA
U ywanie dzieci w charakterze pojemników na trucizn po to, by doro li, którzy to
robi , mogli uchroni si przed odczuwaniem swoich l ków, jest w przekroju dziejów
powszechn praktyk gatunku ludzkiego. Przykøady z historii dzieci stwa ujawniaj , e od
dzieci oczekuje si , i „wchøon one zøe emocje i konflikty wewn trzne swoich opiekunów”.
Niektóre wiejskie spoøeczno ci w Grecji uwa aj , e dorosøy musi mie pod r k dzieci, by
skøada w nie swoje zøe uczucia, zwøaszcza w tzw. zøej godzinie. Pewien z tamtejszych
informatorów tak opisuje ten proces: „Jedn z oznak nadej cia Zøej Godziny jest to, e robisz
si w ciekøy. A kiedy robisz si zøy, demon wchodzi w ciebie do rodka. I tylko gdy jaka
czysta, niewinna istota przechodzi obok, na przykøad dziecko, ‘Zøy’ mo e ci opu ci , bo on
przechodzi na nieska onego.”
W my l tego, najdoskonalszymi pojemnikami na trucizn s noworodki, jako
najbardziej „nieska one” istoty cielesne. Od urodzenia wi c dziecko staje si koszem peønym
projekcji rodziców - „potworem,” którego trzeba wi za w powijaki przez pierwszy rok lub
døu ej - tzn. ciasno owija w prze cieradøa, by uchroni je przed wyrwaniem sobie uszu,
wydrapaniem sobie oczu, poøamaniem nóg i/lub dotykaniem wøasnych genitaliów,” czyli
przed wprowadzeniem w czyn seksualnych projekcji rodziców.
W dawnych spoøecze stwach dzieci byøy szczególnie przydatne dorosøym w
charakterze pojemników na trucizn , ilekro czuli oni l k przed wøa nie odniesionym lub
maj cym nadej sukcesem. Sukces wywoøuje odwet ze strony superego, a skøadanie dzieci w
ofierze, by obøaskawi bogów - tzn. karz cych rodziców wewn trznych - jest rodkiem
szczególnie skutecznym w redukcji poczucia winy. Wi kszo wczesnych spoøecze stw
praktykowaøa rytualne po wi canie dzieci. Wida to na przykøadzie Kartaginy, gdzie odkryto
wielki cmentarz o nazwie Tophet z ponad 20.000 urn z lat 400 - 200 p.n.e. Zawieraøy one
dzieci ce szcz tki ofiar mordowanych przez rodziców, którzy cz sto lubowali zabi swe
nast pne dziecko, je li bogowie oka im przychylno - na przykøad je li statek z towarem
bezpiecznie dotrze do obcego portu. Niektóre z urn zawieraøy ko ci niemowl t przemieszane
z ko mi dzieci starszych, Np. dwuletnich, co wskazuje, e je li obiecane dziecko ofiarne
przychodziøo na wiat martwe, rodzice, eby dotrzyma lubowania, zabijali starsze dziecko.
Skøadaniu tych ofiar towarzyszyøa muzyka, ta ce i seksualne orgie, oraz najprawdopodobniej
rytualne gwaøty na dziewicach, tak jak w kulturze Inków. Plutarch opisuje, jak w tych
obrz dach kapøani „podrzynali dzieciom gardøa, niby zbyt licznym zast pom jagni t lub
piskl t, podczas gdy matki staøy nie roni c øzy ani j ku, a caø przestrze napeøniaø haøas
fletów i b bnów.” Skøadanie ofiar z dzieci, gwaøcenie ich i okaleczanie genitalne maøych
dziewczynek jest dokonywane do dzi w Andach, zwøaszcza przez producentów kokainy,
którzy w ten sposób odganiaj si od poczucia winy z powodu ka dego udanego przerzutu
narkotyków na wiatowy rynek. Tego rodzaju obrz dy, od staro ytno ci po dzi dzie ,
dokøadnie przypominaj rytuaøy sekt satanistycznych, o których ostatnio wiele pisaøa
ameryka ska prasa. Uczestnicy tych sekt praktykuj gwaøty na dzieciach, tortury, okaleczanie
seksualne i inne horrory, aby przerzuci na swoje ofiary elementy traumy, jakiej sami doznali
w dzieci stwie.
To, e skøadanie ofiar z dzieci praktykowali gøównie bogaci czøonkowie dawnych
spoøecze stw, jest potwierdzeniem teorii, e stanowi ono technik redukowania poczucia
winy. Gdziekolwiek podejmowano nowe ryzyko, skøadano dzieci w ofierze. Kiedy zaczynano
now budowl , grzebano pod ni dziecko jako „fundamentaln ofiar .” Kiedy czøowiek
dorosøy niedomagaø fizycznie, po wi cano dziecko, by „wchøon øo” toksyny odpowiedzialne
za jego chorob . Kiedy kto chciaø wyleczy si z tr du, musiaø zabi dziecko i wyk pa si w
jego krwi. Kiedy potrzebowano upewni si , czy dom, którego poprzedni mieszka cy zmarli
na zaraz , jest jeszcze zainfekowany czy ju nie, wypo yczano dzieci, by pomieszkaøy w nim

kilka tygodni - jakby byøy kanarkami u ywanymi przez górników do wykrywania truj cego
gazu w kopalni. Kiedy kto cierpiaø na impotencj , depresj lub chorob weneryczn , lekarze
zalecali stosunek seksualny z dzieckiem. Nie dawniej jak jeszcze w ko cu XIX wieku
wypuszczano ka dego, kto trafiaø do Old Bailey za zgwaøcenie dziewczynki, „je li tylko
wierzyø, e zrobiø to w celu wyleczenia si z choroby wenerycznej.” Gwaøcenie dziewic
uwa ano za szczególnie skuteczny rodek na impotencj i depresj . Zalecaø to pewien
podr cznik medycyny: „Najlepszy lek na wszelk chorob to rozplombowanie dziewicy.
Nieustanne jej nadziewanie, a do omdlenia, to cudowne remedium na ludzk depresj .
Uleczy te wszelk impotencj .”1 Oczywi cie rodzice, w razie choroby, zawsze mieli pod
r k wøasne dzieci do wchøoni cia danej toksyny. Dlatego brytyjscy lekarze rodzinni w XIX
wieku, odwiedzaj c chorych wenerycznie m czyzn, regularnie stwierdzali t sam chorob u
ich dzieci - w dzieci cych ustach, odbytach i/lub genitaliach.
Niewa ne jak silne kto miaø l ki; wa ne, e miaø w zasi gu dzieci do u ycia, aby sobie
ul y . Ewolucja dzieci stwa od kazirodztwa do miøo ci i od nadu y na dzieciach do empatii
dla nich jest drog powoln i wyboist , ale jedyn , której progresywny kierunek jest – we øug
mnie – nieo ylny. Rozwój relacji rodzic-dziecko stanowi, o czym jestem przekonany,
niezale ne ródøo przemiany historycznej, pozwalaj c kolejnym pokoleniom rodziców po raz
drugi kontaktowa si z wøasnymi dzieci cymi urazami i l kami, obchodz c si z nimi za tym
drugim razem w nieco lepszy sposób. W tym sensie twierdz , e historia jest jak
psychoterapia, gdy uzdrawia tak samo poprzez rewizytacj wøasnej traumy dzieci cej i
przepracowanie wcze niejszych l ków. Je li rodzice – w przeszøo ci chodziøo przede
wszystkim o matk – otrzy aj cho by najmniejsze wsparcie spoøeczne w wychowywaniu
dziecka z miøo ci , dzieci stwo b dzie ewoluowa , powstan nowe odmiany historycznych
osobowo ci i ten nowy paradygmat pchnie ludzko na post powy, odkrywczy tor.
W ewolucji ludzko ci decyduj ca jest relacja matka-córka. Gdy maøe dziewczynki s
szczególnie le traktowane, staj si potem matkami niezdolnymi do przepracowania swoich
wczesnych urazów i historia ulega zamro eniu. Przykøadem mog by Chiny, które cho
przed nasz er wyprzedzaøy wiat w wi kszo ci dziedzin, to wprowadziwszy rytuaø øamania
ko ci stóp dziewczynkom „zamroziøy si ” w rozwoju, zostaj c ewolucyjnie i technologicznie
daleko w tyle za Zachodem. Analogiczna sytuacja dotkn øa kraje muzuøma skie, gdzie
wprowadzenie rytuaøu obrzezania dziewczynek na stulecia zahamowaøo rozwój spoøeczny,
øami c tym u kolejnych pokole matek ich zdolno post pu w opiece nad dzie mi. Wyra nie
wida jak na drabinie psychologicznej ewolucji ró ne grupy plasuj si na ró nej wysoko ci,
poniewa pewne wspóøczesne plemiona wci praktykuj kanibalizm i wyjadanie mózgu tak,
jak nasi paleolityczni przodkowie, a ró ne podgrupy w bardziej zaawansowanych narodach
identycznie jak przed wiekami nadal terroryzuj i wykorzystuj wøasne dzieci, produkuj c
„historyczne skamieliny” (wczesne psychoklasy), które obecnie opatrujemy etykietami
osobowo ci borderline i innych powa nych zaburze charakteru. Twój s siad mo e by
równie dobrze produktem redniowiecznego, jak wspóøczesnego rodzicielstwa, gdy
nowoczesne spoøecze stwa prezentuj peøne spektrum ludzkich trybów wychowawczych i
psychoklas.
Pokoleniowy nacisk na psychologiczn przemian nie tylko jest niezale n siø
historyczn pøyn c z wrodzonej t sknoty za relacj dorosøy-dziecko; wydaje si on by
niezale ny od spoøecznego i technologicznego post pu, gdy jest tak samo widoczny w
okresach ekonomicznej stagnacji. Moja „psychogeniczna teoria historii” gøosi, e cho sposób
wychowywania dzieci nie jest jedyn pozycj na li cie naszych kulturowych cech, to jednak poniewa wszystkie inne cechy musz by przekazywane z pokolenia na pokolenie przez
w skie gardøo dzieci stwa - fakt ten ustawia wychowywanie dzieci w roli fundamentu
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Breaking a maiden's seal is one of the best antidotes for one's ills. Cudgeling her unceasingly, until she swoons away,
is a mighty remedy for man's depression. It cures all impotence.

transmisyjnego caøej cywilizacji, stanowi c o ograniczeniach ci cych na tym, co daje si
osi gn w materialnych sferach historii. Gøównym ródøem ewolucji dzieci stwa jest, jak
s dz , proces, który nazywam psychogenez , gdzie rodzice - historycznie przede wszystkim
matki - cofaj si do wczesnych stadiów wøasnego dzieci stwa (rewizytuj je),
przepracowuj c w pewnym stopniu swoj wczesn traum . W tym sensie historia jest
psychoterapi pokole , gdy przepracowuje zbiorow traum i, z ka dym noworodkiem, daje
historycznej osobowo ci szans wystartowania na nowo. Jedynie czøowiek ma zaplecze
mózgowe, które pozwala na ten cud.
Wszystkie przemiany kulturowe w ci gu ostatnich stu tysi cy lat gatunku Homo
Sapiens s epigenetyczne, a nie genetyczne. Bez wzgl du na zmiany w caøym ziemskim
rodowisku, jedynie zmiany zachodz ce w sposobie traktowania dzieci (uwarunkowane
epigenetycznymi zmianami w mózgu) s w stanie popchn spoøecze stwa do rozwoju w
nowych, bardziej adaptacyjnych kierunkach. Zrozumiaøe, e jednostki o wy szym poziomie
indywiduacji i zdolno ci kochania, s zarazem bardziej adaptacyjne, gdy jako podlegaj ce
mniejszemu naciskowi wczesnodzieci cych urazów, s bardziej racjonalne w doborze i
osi ganiu celów. Zrozumiaøe jest te z drugiej strony, e ewolucja dzieci stwa - a poprzez ni
caøa ewolucja spoøeczna - jest okropnie wyboista, ze wzgl du na zró nicowane warunki, w
jakich rodzice na caøym wiecie musz speønia swoje zadania wychowawcze.
SZE

TRYBÓW WYCHOWYWANIA DZIECI
Chc stre ci tu sze „trybów wychowywania” - wzorców ewolucji dzieci stwa,
które zostaøy zbadane przeze mnie i innych psychohistoryków i które s wspólne wszystkim
grupom spoøecznym krocz cym do tej pory cie k ewolucji ludzko ci. Tryby te s caøkiem
niezale ne od rozwoju technologicznego; kochaj ce si rodziny wyst puj bowiem tak samo
w niektórych niepi miennych plemionach, jak i w niektórych odøamach narodów
rozwini tych ekonomicznie. S osi gane tylko przez cz
ka dej ze spoøeczno ci, ale w
ka dej ze spoøeczno ci, jak obserwowaøem, mogøem zauwa y rodziców plasuj cych si na
ka dym z sze ciu poziomów wychowawczych. Jednak w przekroju historycznym ogólny
kierunek ewolucji relacji rodzic-dziecko jest, jak my l , ewidentny - bez wzgl du na to, jak
kto klasyfikuje jego fazy.
Najwcze niejszy wzorzec wychowawczy nazwaøem trybem dzieciobójczym, aby
uwypukli charakterystyczne dla niego stale obecne w rodzicach pragnienie mordowania
dzieci. Jak wiemy, w najbardziej przedpi miennych plemionach dzieciobójstwo jest i dzi
powszechne, a dowody na jego istnienie rozsiane s g sto wzdøu caøego historycznego
szlaku. Gatunki Naczelnych s w gruncie rzeczy dzieciobójcze, a wczesne wykopaliska
archeologiczne ukazuj dzieci ce czaszki pootwierane w taki sposób, by mo na byøo wyje z
nich mózg. Przegl d szkieletów z okresu plejstocenu ukazuje ró nice mi dzy liczb
dziewczynek a chøopców; fakt, e odkrywano znacznie wi cej szcz tków chøopców ni
dziewcz t wskazuje na to, e dziewczynki du o cz ciej byøy mordowane tu po urodzeniu. Z
historycznych danych w staro ytnych spisach ludno ci wynika stosunek chøopców do
dziewcz t 400 do 100, co jest wiarygodn proporcj , gdy jak mawiaø Posejdyp: „Nawet
bogacz zawsze eksponuje córk .” Ustaliøem, e w czasach staro ytnych mniej wi cej poøowa
dzieci byøa zabijana przez swoich opiekunów, by w redniowieczu spa do jednej trzeciej, a z
ko cem osiemnastego wieku osi gn ju tylko jeden procent. Zachwianie proporcji
liczbowej mi dzy pøciami nie ró niøo si w grupach o ró nym statusie ekonomicznym. Bogaci
pozbywali si dzieci tak samo cz sto jak biedni - co sugeruje, e rodzice lepiej radzili sobie ze
swoimi l kami i emocjami wychowawczymi, ni z sytuacj ekonomiczn .
To, e w dzieciobójczym trybie wychowawczym kazirodztwo byøo reguø , trudniej jest
przekonuj co dowie , gdy fakty, jakie rozgrywaøy si w rodzinnych sypialniach, rzadko
zostawiaøy historyczny lad. Jednak e wszystkie przekazy wskazuj na jego powszechno .

Czøowiek wyøoniø si z Naczelnych jako istota kazirodcza i to wøa nie ø czy nas z innymi
Naczelnymi, które do dzi maj t cech . Wprawdzie badacze cz sto pisz , e gatunki
Naczelnych maj „naturaln barier na kazirodztwo,” nie wspominaj jednak, e funkcjonuje
ona tylko w sensie genetycznym - to znaczy dorosøe osobniki m skie bardzo rzadko ø cz si
z matkami, a wi c nie przekazuj im swoich genów. Rzadko te wspominaj o tym, e samice
szympansa, bonobo czy pawiana zazwyczaj u ywaj swoich maøych obojga pøci dla wøasnej
seksualnej gratyfikacji, pocieraj c i/lub nadziewaj c ich genitalia o swoje. W istocie,
wi kszo Naczelnych poza czøowiekiem nie potrafi ø czy si w pary, je li nie byøa w ten
sposób „wdra ana” do kopulacji. W najprymitywniejszych wspóøczesnych plemionach
ludzkich, w takich cz ciach wiata jak Nowa Gwinea, dzieci obu pøci s wykorzystywane
seksualnie przez matki, jak i u ywane przez m czyzn, którzy grupowo gwaøc maøe
dziewczynki, b d c zarazem pederastami - czyli „ eni c si ” z chøopcami w wieku od
siedmiu do czternastu lat i zmuszaj c ich do codziennego zaspokajania oralnego „aby poøykali
m skie nasienie jako przeciwwag dla ska enia przez matki.” Wynika z tego, e dopiero
Homo Sapiens staø si gatunkiem w peøni kazirodczym, a tzw. ludzkie tabu na kazirodztwo
jest zwykøym mitem.
Od momentu, w którym pojawiøy si kroniki historyczne, u ywanie dzieci do seksu
jest dobrze udokumentowane. W staro ytnej Grecji i Rzymie dzieci od najmøodszych lat
wychowywaøy si w aurze seksualnych nadu y , na co wskazuj wszystkie dost pne
przekazy. Dziewczynki byøy powszechnie gwaøcone, co znajduje odzwierciedlenie w
ówczesnych komediach, przedstawiaj cych te sceny w humorystyczny sposób. Zarówno
greccy jak i rzymscy lekarze z tego okresu odnotowuj , e bøona dziewicza byøa czym
rzadko spotykanym - podobnie jak u opisanych wy ej hinduskich i chi skich dziewczynek.
Aby móc stwierdzi , e møoda ona (wydawana za m cz sto jeszcze o przed okresem
dojrzewania) jest naprawd nietkni ta, trzeba byøo stosowa testy mistyczne, gdy na fizyczne
istnienie hymen trudno byøo liczy .
Tak e chøopcy byli przez swych rodziców regularnie udost pniani s siadom do
gwaøcenia. Plutarch pozostawiø døugi esej o tym, jaki jest najlepszy typ m czyzny, któremu
ojciec powinien odda syna do sodomii. Powszechny pogl d, e praktyka ta dotyczyøa „tylko
wieku dojrzewania” jest caøkiem bø dny. Sodomia chøopców zaczynaøa si w siódmym roku
ycia i trwaøa przez wiele lat, ko cz c si wøa nie z nadej ciem okresu dojrzewania - kiedy
pojawiaø si u nich zarost i owøosienie øonowe. Wøa ciwie oznaczaøo to nawet wiek 21 lat,
bardzo pó ny, gdy wi kszo dzieci cierpiaøa z powodu powa nych nadu y na
„psychofizjologiczne opó nienie rozwojowe.” Dzieci ce domy publiczne, wypo yczalnie
dzieci i erotyczne niewolnictwo istniaøy w ka dym staro ytnym mie cie. Dzieci do tego
stopnia byøy przedmiotem u ytku seksualnego, e prawo nakazywaøo zamykanie szkóø przed
zmrokiem, by pedagodzy -tzn. niewolnicy wyznaczeni do ochrony dzieci przed
przypadkowymi atakami seksualnymi - mogli dowidzie czy wychowawcy nie dopuszczaj
si molestowania. Petroniusz rozkoszowaø si opisywaniem dorosøych obmacuj cych
chøopi ce ”niedojrzaøe, maøe narz dy,” a o Tyberiuszu Seutoniusz pisaø, e „nauczaø dzieci
nami tnych praktyk, nazywaj c je swoim maøym narybkiem, bawi cym si w k pielach tym,
co miaø mi dzy nogami. Tym, które jeszcze nie zostaøy odstawione od piersi matki, lecz byøy
silne i zdrowe, aplikowaø fellatio…” (gwaøt oralny).
Swój centralny mit Ojca posyøaj cego swojego Syna na przebicie oøniersk wøóczni
chrze cija stwo mogøo wyprowadzi dlatego, e w staro ytno ci chøopcy podzielali wspólny
los dzieci gwaøconych analnie; inaczej mówi c, rekonstruuje ono w tym symbolu powszechn
wtedy praktyk oddawania synów przez ojców s siadom do penetracji seksualnej via odbyt.
Ludzie, którzy przyjmowali ten mit, przyjmowali najpierw t penetracj , a teraz mogli
pocieszy si obietnic miøo ci Ojca oraz øez matki Maryi.

Mimo, e chrze cija stwo staraøo si zredukowa zabijanie noworodków i dlatego
wykroczyøo poza dzieciobójczy tryb wychowawczy, ludzie w dalszym ci gu porzucali swoje
dzieci - sprzedaj c je, oddaj c do wykarmienia mamkom, wysyøaj c do klasztorów,
przytuøków, rodzin zast pczych lub bogatszych domów na søu b . St d nazywam ów drugi
typ wychowania trybem porzucenia. Odmawianie przez rodziców wychowu wøasnego,
prawowitego potomstwa okazaøo si tak trwaøym wzorcem, e w dziewi tnastym wieku, na
przykøad we Florencji, poøowa przychodz cych na wiat dzieci byøa od razu umieszczana w
domach dla podrzutków, sk d rodzice zabierali je po pi tym roku ycia - o ile prze yøy ten
okres (wi kszo umieraøa). Do tego czasu rodzice mogli cieszy si domem, gdzie nie
zakøócaøy spokoju dzieci ce pøacze i harce. Takie samo porzucanie miaøo miejsce we Francji,
gdzie w 1900 roku ponad 90% paryskich niemowl t wywo ono na wie do mamek. Na tej
podstawie jeden z autorów zauwa a: „Okazuje si , e tzw. miøo macierzy ska nie jest u
czøowieka wrodzonym od wieków instynktem, ale osi gni ciem najnowszych czasów.
Mimo post pu polegaj cego na przej ciu do raczej porzucania dzieci ni ich otwartego
zabijania, w wiekach rednich wi kszo pozostaøych praktyk wychowawczych staro ytno ci
trwaøa nadal, z sodomi chøopców - nawet w klasztorach - która byøa powszechna, a nawet
akceptowana przez spoøecze stwo. W rezultacie, zanim chøopcy ci dochodzili do wieku
dojrzewania, byli ju tak uzale nieni od brutalnego seksu, e tworzyli gangi obmacuj ce i
gwaøc ce ka d napotkan dziewczyn czy kobiet , która nie miaøa wystarczaj cej ochrony.
Zjawisko to byøo tak nagminne, e w niektórych miastach niemal nie byøo kobiety nie
zgwaøconej w swoim yciu przez taki gang.
W erze chrze cija stwa erotyczne bicie dzieci, je li si zmieniøo, to na gorsze, b d c
wynikiem l ku opiekunów przed yciem obok maøej, bezbronnej istoty tak bardzo napeønionej
ich odszczepionymi projekcjami. Jak zawsze, dziecko uwa ano za podatne na zøy urok, które
z øatwo ci stawaøo si „odmie cem” - czyli kim , jak pisaø w. Augustyn, „kto cierpi na
demona.” Oznaczaøo to, e za du o pøacze, gdy - jak opisuje Malleus Malefikarum - zøy urok
mo na pozna po tym, e taki odmieniec „bez ustanku zawodzi aøo nie,” a Luter powiada,
e: „Taki jest bardziej niezno ny ni dziesi cioro dzieci z ich smarkaniem, jedzeniem i
krzykiem.”
Tego, e dzieci „musiaøy” by bite, poniewa miaøy w sobie „diabøa,” nie trzeba
tøumaczy . Istniaø w tym celu caøy arsenaø instrumentów, od trzcin, witek, kijów, pasów i
biczy, przez pogrzebacze, dyscypliny (bicze skøadaj ce si z maøych øa cuchów), o cienie (w
ksztaøcie szewskiego no a, do bicia po gøowie i døoniach), a po specjalne przybory szkolne,
jak packa czy bijak o gruszkowatym zako czeniu z otworem zostawiaj cym b ble i p cherze.
Bicie, opisywane w historycznych ródøach jest niemal zawsze ci kie, tn ce skór i
skrwawiaj ce ciaøo. Zaczynaøo si ju w niemowl ctwie i byøo zabarwione erotycznie poprzez
to, e aplikowano je na goøe ciaøo i w okolice genitalne. Stanowiøo cz
codziennego ycia
niemal ka dego dziecka. W ten sposób, stulecie po stuleciu kolejne pokolenia maltretowanych
dzieci maltretowaøy swoje potomstwo. Publiczne protesty nale aøy do rzadko ci. Nawet
humani ci i nauczyciele zaliczani do ludzi øagodnych aprobowali ci kie bicie dzieci. Prawne
reformy wprowadzano jedynie po to, by zapobiec mierci. Trzynastowieczne prawo mówiøo:
„Gdy kto bije dziecko do krwi, popami ta ono, lecz gdy bije je do mierci, popami ta
prawo.” Bartholomew Batty mówi, e rodzice musz „znale zøoty rodek,” co oznaczaøo, e
nie powinni „wali dziecka po gøowie czy twarzy i odøo y takie narz dzia jak paøki,
maczugi, pr ty, widøy i pogrzebacze,” których u ycie mo e by miertelne. Wøa ciwy sposób
wedøug niego, to „bi dziecko po bokach … kijem, gdy w ten sposób prze yje.”
Z ko cem trzynastego wieku na Zachodzie zanikøo porzucanie poprzez oblacj , czyli
oddawanie maøych dzieci do klasztorów na u ytek seksualny i inne typy wykorzystywania.
Pojawiøy si pierwsze oznaki dezaprobaty dla pedofilii i pierwsze traktaty o wychowaniu
dzieci, mówi ce, e dziecko nie rodzi si caøkowicie zøe. Jednak wci obarczano je

wystarczaj co gro nymi projekcjami, wi c rodzice, by sprosta zadaniu „ksztaøtowania” go,
„obrabiali” je jak garncarz glin . Ko cielni morali ci po raz pierwszy zacz li przestrzega
przed seksualnym molestowaniem dzieci przez rodziców, nia ki i s siadów. Okres
kr powania dziecka w powijakach skróciø si z ponad roku do kilku pierwszych miesi cy.
Narodziøy si pediatria i filozofia nauczania. Zamo niejsi rodzice zaczynali rozwa a , czy nie
lepiej, aby matki same piel gnowaøy swe niemowl ta zamiast wysyøa je na zapadø wie - co
prowadziøo do okoøo pi dziesi cioprocentowej miertelno ci. Te z matek, które próbowaøy,
mówiøy, e dziecko reaguje na opiek , a nawet zwraca miøo troszcz cej si matce, gøaszcz c
jej piersi i twarz oraz gaworz c. A je li ojcowie, jak to si zwykle dzieje, odczuwali zazdro
narzekaj c, e piersi on nale do nich, matki upieraøy si , e im tak e powinno by wolno
trzyma dziecko na r kach!
Te reformy dzieci stwa rozprzestrzeniaøy si szybko i osobi cie wierz , e to one
spowodowaøy humanistyczne, religijne i polityczne przemiany okresów Odrodzenia i
Reformacji. Dla pi tnasto- i szesnastowiecznej Europy oznaczaøo to pokonanie najwi kszego
progu i pocz tek psychogenicznej przemiany, w wyniku której straumatyzowane osobowo ci
schizoidalne i borderline - w staro ytno ci i redniowieczu torturowane i palone na stosie za
to, e søyszaøy gøosy i miaøy halucynacje - mogøy teraz przej do bardziej zintegrowanej,
mniej odszczepionej, wspóøczesnej osobowo ci neurotycznej, jak stykamy si w ostatnich
czasach, l duj c w „pozycji depresyjnej” Melanie Klein. Szesnastowieczny przeøom w
wychowywaniu dzieci pozwoliø ludziom zredukowa symptom odø czania si i poczu po raz
pierwszy prawdziw depresj . Uwidacznia si to w popularno ci melancholii w czasach
renesansu (godna podziwu depresyjna wina Hamleta), w zdolno ci protestantów do poøo enia
kresu oddzielaniu dobrej matki od zøej matki (Maria/Ewa) i w zdolno ci zinternalizowania
projekcyjnej zbroi katolickiego podziaøu wi ci/diabøy w protestanckie, depresyjne poczucie
winy. Wraz z tym znacznym ulepszeniem wychowywania dzieci – przynajmniej w niektórych
rodzinach – mógø zacz si wiat wspóøczesny ze swym rozwojem nauk, technologii i
demokratyzacji, jaka dzi mo liwa jest w rejonach Zachodu.
Z wiekiem siedemnastym nastaø intruzywny tryb wychowania, zwøaszcza w Anglii,
Ameryce i Francji. Dzieci zacz to postrzega jako mniej obarczone niebezpiecznymi
projekcjami, wi c mo na je byøo wyj z powijaków wkrótce po urodzeniu, nie aplikowa im
regularnych lewatyw (które dawniej, od przyj cia na wiat, robiono codziennie, by usun z
niemowl cia domniemane „zøe zawarto ci”), trening czysto ci mo na byøo zaczyna raczej
wcze nie ni pó no, bi dzieci, ale nie katowa ich, oraz kara za masturbacj zamiast je
masturbowa . Wreszcie przestano u m czyzn akceptowa prowadzanie si pod jedn r k z
kochank , a pod drug ze skrytym kochankiem, cho potajemne uwodzenie nieletnich trwaøo
nadal. Psychologiczny nacisk na nadu ycia fizyczne zacz øo zast powa intruzywne
wychowanie, tak i zamiast chøosta dziecko, by wypleni z niego grzech, byøo ono zamykane
w ciemnej komórce, bez jedzenia, na døugie godziny, a nawet dni. Niejedna matka trzymaøa
swoje dzieci w szafie. Jaka kobieta opisywaøa swój dom jako „maø Bastyli , gdzie w ka dej
celi pokutowaø maøy winowajca; jedne dzieci økaøy i powtarzaøy søówka, inne jadøy swój chleb
z wod …” Pewien pi ciolatek, Francuz, ogl daj c z matk nowe mieszkanie, powiedziaø do
niej: „Och nie, mamo… to niemo liwe; nie ma tu adnej ciemnej komórki! Gdzie mnie
zamkniesz jak b d niegrzeczny?”
Chocia erotyczne chøosty stopniowo zanikaøy, tryb intruzywny wychowania wymagaø
staøego nacisku na dziecko, by „zøama jego wol ” i wøa ciwie je zdyscyplinowa . èamanie
woli dziecka zaczynaøo si bardzo wcze nie. Matka Johna Wesley’a mówiøa o swoich
dzieciach: „Kiedy ko czyøy rok (a nieraz i wcze niej), uczyøy si ba rózgi i pøaka po cichu.”
Nikt nie mógø si zorientowa – zapewniaøa pani Wesley – czy jej dzieci s w domu, czy nie.”
Rousseau potwierdza, e we Francji katowano dzieci od pierwszych dni ycia, eby byøy
cicho. Jedna z matek opisuje swoj pierwsz bitw z czteromiesi cznym synkiem:

„chøostaøam go a robiø si czarno-siny, dopóki caøkiem nie opadøam z siø, ale on nigdy nie
poddaø si ani troch .” Z tego opisu maltretowania dziecka mo na odnie wra enie, e owa
matka walczy ze swoim pot nym rodzicem, bo dziecko postrzegane jest przez ni jako tak
bardzo uparte i twarde, e nawet caøkiem skatowane „wygrywa bitw ” z dorosøym. Ów
podwójny obraz dziecka jako pot nego dorosøego i zarazem rozkapryszonego niemowlaka
odpowiada za zlanie si ról kata i ofiary w miliardach nadu y na dzieciach popeønionych w
naszej historii. Mamy na przykøad ameryka skiego ojca, który opisuje lanie, jakie sprawiø
czteroletniemu synkowi za to, e chøopczyk nie umiaø czego przeczyta . Zostaø najpierw
zwi zany nago i zamkni ty w piwnicy. Nast pnie, ojciec pisze:
„Maj c go w takich warunkach, wobec mnie samego, mojej ony i naszej domowej
gospodyni - w poczuciu niebezpiecze stwa i z zamieraj cym sercem - pu ciøem w ruch rózg .
Podczas tej nieprzyjemnej, przeciwnej mnie samemu i niewdzi cznej pracy poczuøem peøni
siøy wi tego autorytetu i wydawania rozkazów, jakiej nie doznaøem nigdy, w adnej sytuacji
z ycia… Tymczasem mój syn, pod kontrol skrajnej zawzi to ci i uporu jakie przejawiaø, bez
w tpienia my laø tylko o tym, e chce mi, søabemu i roztrz sionemu, doøo y . wiadomo ,
e on chciaøby mnie pobi , rozstroiøa mnie tak, e musiaøem go wychøosta . Nie byø w stanie
aøowa ani siebie, ani mnie.”
Taki obraz zlewania si rodzica i dziecka w jedno, gdy dorosøy narzeka, e to on zostaø
„pobity i pokonany” i to on potrzebuje wspóøczucia, jest charakterystyczny dla intruzywnego
trybu.
Wprowadzenie surowych kar wobec dzieci za masturbacj , za czym od czasów
Tissot’a or dowaøa literatura na temat treningu dziecka, wprowadziøo znaczny zam t.
Wcze niej dzieci byøy przez dorosøych masturbowane, lizane w genitalia, a nawet ssane jakby
byøy substytutem piersi. W 1603 roku o maøym Ludwiku XIII jego nadworny pediatra pisaø,
e wszystkie dworzanki caøowaøy go w penisa i sutki, a jego rodzice brali go sobie do øó ka
jako maskotk do seksu. Sto lat pó niej jednak reformatorzy wychowania zacz li bra pod
kontrol owe jawne nadu ycia seksualne, jednak w taki sposób, e dzieci karano za dotykanie
wøasnych genitaliów. W osiemnastym wieku zabraniano im dotyka si w intymne miejsca
pod gro b obrzezania, wyci cia øechtaczki, zaszycia sromu, zakucia w pas cnoty czy inne
przybory kr puj ce genitalia. Owe terroryzuj ce ostrze enia i chirurgiczne interwencje
zacz øy zamiera dopiero pod koniec dziewi tnastego wieku, po dwustu latach brutalnych i
totalnie niepotrzebnych okalecze dzieci cych ciaø i dusz. Mimo tych reformatorskich stara ,
by opanowa nadu ycia, efekty byøy do tego stopnia niewspóømierne, e pewien brytyjski
dziennikarz w 1924 roku pisaø: „Przypadki kazirodztwa s ogromnie cz ste we wszystkich
klasach spoøecznych. [Zazwyczaj] przest pca … unika kary … Søyszano dwóch m czyzn
wychodz cych ze sprawy s dowej o kazirodztwo, którzy mówili do kobiety narzekaj cej na
brak wyroku skazuj cego: ‘Co za nonsens! M czyzn nie powinno si kara za takie rzeczy.
Dzieciom to nic nie szkodzi’.”
Nie trzeba mówi , e skutki tak powa nie okaleczaj cych fizycznie i psychologicznie
kar byøy pot ne. Osoby dorosøe mówiøy, e w dzieci stwie latami byøy dr czone przez
powracaj ce koszmary i najprawdziwsze halucynacje, gdy noc w noc le aøy bezsennie,
terroryzowane przez wizje duchów, demonów, „wied m pod poduszk ,” „potworów pod
øó kiem,” „w y w po cieli,” lub „krogulczych pazurów peøzaj cych po pokoju.” Historia
naszpikowana jest relacjami o dzieci cych napadach konwulsji, transowych ta cach, amnezji,
utratach mowy i søuchu, halucynacjach diabøów i aktach seksualnych z demonami. Rodzice
nie pomagali dzieciom w mentalnej udr ce, odmawiaj c im kojenia i pociechy. Uwa ano, e
aby mogøy pokona swój l k, nale aøo je jeszcze bardziej straszy , konkretnymi horrorami,
wi c doro li pokazywali im szubienice z rozkøadaj cymi si ciaøami wisielców, dodaj c do
tego moralizatorskie opowiastki. Caøe klasy szkolne zabierano na egzekucje, ka c
przypatrywa si cinaniu lub wieszaniu. Rodzice, zaraz po powrocie, nieraz sprawiali

dzieciom lanie, by lepiej zapami taøy te okrutne sceny. Nawet humani ci przyznawali - jak
Mafio Viego, który protestowaø przeciw katowaniu dzieci - e: „obejrze publiczn egzekucj
to czasem dla malucha bardzo dobra rzecz.”
Widok zabijania i trupów miaø na dzieci pot ny negatywny wpøyw. Pewna
dziewczynka, od momentu jak matka kazaøa jej dla przykøadu ogl da zwøoki
dziewi cioletniej przyjacióøki, zacz øa powtarza jedno zdanie: „Wøo córk gø boko do
dziury i co zrobi mama?” Inne dziecko, chøopiec, po obejrzeniu wieszania ludzi, budziø si co
noc z krzykiem i wielokrotnie „praktykowaø wieszanie wøasnego kota.” L ki te wzmacniane
byøy przez przekazy religijne - kolejne ródøo terroru, Bóg bowiem miaø wøadz , by
„.zamkn ci i sma y w piekle, tak jak robi si z paj kami i innymi insektami, køad c je na
blach .” Ksi ki dla dzieci opisywaøy piekøo jako miejsce, gdzie: „Maøe dziecko zostaje
zamkni te w rozpalonym do czerwono ci piecu. Posøuchaj dobrze, jak krzyczy, by je
wypu ci … Stopy klej mu si do podøogi…” Powszechnie u ywano przeró nych postaci
strasz cych. Je li byøe zøy, miaøo rozszarpa ci stado wilków, Sinobrody miaø por ba ci na
kawaøki, Bony (Bonaparte) zje
ywcem, Czarny Lud lub kominiarz wykra ci noc . Ten
wewn trzny przymus personifikowania karz cych postaci dziaøaø tak silnie, e doro li
zwyczajowo przebierali si za potwory w celu straszenia dzieci. W 1748 roku pewien
angielski pisarz nast puj co przedstawiø ow praktyk :
„Piastunka wpada na pomysø uciszenia marudz cego niemowl cia. Z t intencj
przebiera si za posta z dzikiego plemienia i wchodzi do pokoju, poruszaj c ni oraz rycz c i
skrzecz c na dziecko. Jej nieprzyjemne, odra aj ce d wi ki zgrzytaj w jego delikatnym
organie søuchu. Jednocze nie swoimi gestami i ciasnym zbli aniem si , nia ka sprawia
wra enie, jakby chciaøa je po re lub poøkn .”
Inny autor, w 1882 roku, opisuje jak piastunka dziecka jego przyjacióø, chc c wyj
wieczorem gdy pa stwa nie ma w domu, mówi maøej dziewczynce, e:
„Straszny Czarny Lud ukryø si w pokoju, by zøapa ci i porwa , je li wstaniesz z
øó eczka”… Maøa w ko cu zasypia, a wtedy niania stawia w nogach jej øó ka zrobion przez
siebie du kukø - potwora o przera aj cych, wytrzeszczonych oczach i rozdziawionej
paszczy i wychodzi. Gdy wieczór dobiegø ko ca, wraca do swoich obowi zków.
Otworzywszy cicho drzwi, dostrzega dziewczynk siedz c na øó ku i gapi c si z
agonalnym przera eniem w oczach na stoj ce straszydøo. Obie jej r czki s konwulsyjnie
wplecione we wøosy. Dziewczynka jest martwa jak kamie !
Z nastaniem socjalizuj cego trybu w dziewi tnastym wieku, niektórzy rodzice
przestali mie przymus terroryzowania, bicia i molestowania seksualnego swoich dzieci, a w
celu socjalizacji zacz li u ywa øagodniejszych metod psychologicznych. W krajach Zachodu
nadal gøównym modelem wychowawczym jest tryb socjalizuj cy, który ustawia matk w roli
trenera, ojca w roli ochroniarza i zaopatrzeniowca, a dziecko jako istot wdra an powoli do
dopasowania si rodzicielskich wzorów dobroci. Chocia wiele nadu yciowych praktyk
zanika w wielu domach, ale utrzymuj si one gdzie indziej w spoøecze stwie. O ile królowa
El bieta I byøa wykorzystywania seksualnie przez opiekuj ce si ni osoby, a Ludwikowi XV
Madame du Barry dostarczaøa do królewskiej sypialni maøe dziewczynki do gwaøcenia, o tyle
rodzice w dziewi tnastym wieku, cho sami rzadziej dopuszczali si kazirodztwa, wci
posyøali dzieci do szkóø, gdzie byøy one erotycznie bite w obna ane po ladki i cz sto
gwaøcone analnie przez starszych i wychowawców. John Symonds nast puj co wspomina
swoje do wiadczenia ze szkoøy powszechnej z internatem:
„Ka dy chøopiec o subtelnych rysach dostawaø dziewcz ce imi i byø traktowany albo
jak publiczna prostytutka, albo jak osobista kurwa kogo wi kszego. „Kurwa” byøo
powszechnie u ywanym søowem by naznaczy chøopca, który oddaje si kochankowi.
Rozmowy w dormitoriach, jak i pobierane w nich nauki, byøy skrajnie obsceniczne. Tu i tam

nie mo na byøo unikn widoku onanizmu, wzajemnej masturbacji i wspólnych zabaw
seksualnych nagich chøopców w øó kach.”
Reformatorzy dziewi tnastego wieku starali si wprowadzi socjalizuj cy tryb
wychowania poprzez zmiany prawne maj ce chroni przez brutalnym maltretowaniem i
gwaøceniem dzieci, które jednak niewiele zmieniaøy, gdy nadu ycia te byøy dalej tak samo
praktykowane w wi kszo ci rodzin, a ci, którzy sprzeciwiali si biciu i sodomii dzieci w
szkoøach, natrafiali na zaprzeczanie rodziców: „Mnie to nie wyrz dziøo adnej szkody.”
Jeszcze innym, walcz cym o wprowadzenie prawa ograniczaj cego zatrudnianie dzieci do
ci kiej pracy w strasznych warunkach, naklejano etykietk komunistów. A ka dy, kto
wyobra aø sobie øagodny sposób wychowawczego prowadzenia dzieci, uwa any byø za
niepraktycznego wizjonera.
Mimo to, zmniejszenie cz stotliwo ci bicia i molestowania seksualnego przez
rodziców w okresie intruzywnego trybu wychowania zaowocowaøo spoøecznymi
innowacjami, pozwalaj c narodom na wypracowanie demokratycznych struktur i rewolucj
przemysøow wspóøczesnych czasów. Hanns Sachs w swoim czasopi mie „The Delay of the
Machine Age” (Opó nienie ery maszyn) ju dawno temu wskazywaø na fakt, e kiedy ludzie
w staro ytno ci po raz pierwszy wynale li maszyn parow , o mielili si zastosowa j
jedynie jako dzieci ce zabawki. Trzeba byøo póøtora tysi ca lat ewolucji wychowywania
dzieci, aby energia pary zacz øa w ko cu by stosowana, przez ludzi o wy szym stopniu
indywiduacji, z mniejszym l kiem i dla lepszego po ytku caøej ludzko ci. Jak ognie piekielne
i fizyczna dyscyplina zostaøy zast pione innymi metodami wychowawczymi, tak dopiero
socjalizuj ca psychoklasa zbudowaøa wspóøczesny wiat z jego demokratycznym,
innowacyjnym i zdominowanym klasowo spoøecze stwem.
Jak b dzie wygl daøo spoøecze stwo, je li powszechnie zaczniemy wychowywa
dzieci wedøug ostatniego z trybów, który nazwaøem trybem wspomagaj cym (mniejszo
rodziców ju dzi stara si wspiera dzieci w osi ganiu ich wøasnych celów na ka dym etapie
ycia), o tym dopiero si przekonamy. Spodziewam si , e b dzie to spoøecze stwo o wiele
mniej klasowe i bardziej empatyczne wobec innych, ni wspóøczesny, socjalizuj cy wiat,
który dobrze znamy. To, e dzieci wychowywane wedøug wspomagaj cego trybu b d
niezdolne do wzniecania wojen, staje si dla mnie oczywiste, gdy patrz na moje dzieci
zaanga owane w dziaøalno antywojenn i na dziaøalno ich przyjacióø, którzy równie
dorastali otoczeni przez rodziców wsparciem i miøo ci . Uwa am, e wojn mo na zrozumie
jedynie jako krwawy rytuaø ofiarny, w którym ka dy møody czøowiek wysyøany jest przez
swoich rodziców na zranienia i mier jako reprezentant ich szukaj cych niezale no ci cz ci
siebie.
Psychohistorycy wiele razy odkrywali, e na miesi ce przed wybuchem ka dej wojny
wygl d okøadek czasopism i politycznych kreskówek, zawieraj cych postacie gro nych kobiet
gotowych pochøania i rani ludzi, niezmiennie ujawnia obawy danego narodu przed byciem
zbyt ulegøym i odsøoni tym na cios. Te regresywne fantazje grupowe w ko cu wywoøuj tak
wiele l ków, e wydaje si konieczne zøo enie w ofierze niewinnych istnie . Zazwyczaj
znajduje si w zasi gu jaki drugi naród, który te potrzebuje zøo y ofiar . Owe grupowe
fantazje w mediach pojawiaj si z taka regularno ci , e mogøem przewidzie na przykøad
wojn w Zatoce Perskiej na wiele miesi cy przed tym, jak Irak napadø na Kuwejt. W
ameryka skich mediach zaznaczyø si wtedy gwaøtowny napøyw obrazów po eraj cych matek
i winnych dzieci, które wymagaj kary.
Na to, e takie okresowe masowe skøadanie ofiar jest de facto legalne, wskazuje
regularno jego wyst powania, gdy przez dwa ostatnie tysi clecia niemal ka de pa stwo
wzniecaøo jak wojn rednio co 25 lat. Pomi dzy wojnami za , ulg od naszego poczucia
winy z powodu zbyt udanej prosperity zapewniaøo okresowe skøadanie ofiar ekonomicznych,
oczyszczaj c nasze sumienia z niebezpiecznego poczucia winy za materialny i spoøeczny

post p. Psychologia gø bi pokazuje, e rozwój jednostek w kierunku indywiduacji zazwyczaj
wywoøuje regresj , polegaj c z jednej strony na l ku przed odej ciem od mamusi i
pragnieniu znalezienia si z powrotem w jej øonie, a z drugiej na l ku przed utrat wøasnego
ja. W skali narodów ten sam mechanizm odzywa si po okresach gwaøtownej przemiany,
powodzenia i dobrobytu, przed czym bronimy si ofiarnymi rytuaøami pod nazw wojen.
ZADANIE NA PRZYSZèO
To, e caøa spoøeczna przemoc - czy to w postaci wojen, rewolucji czy
wykorzystywania ekonomicznego - jest w ostatecznym rachunku wynikiem nadu y , jakie
popeøniamy na dzieciach, nie powinno dziwi . Skøonno do powielania dzieci cej traumy w
wieku dorosøym, poprzez odciskanie jej na innych w formie spoøecznie aprobowanej
przemocy, jest du o øatwiej wyja ni (analogicznie jak i przewidywa wybuchy wojen), ni
zrozumie powszechne motywy winy ekonomicznej. Je li wci b dziemy odciska na
innych swoj dzieci c traum , b dziemy wci podlega naszym okresowym wojennym
rytuaøom ofiarnym. Jako rodzaj ludzki jeste my dzi w peøni zdolni pod wzgl dem
technologicznym zaspokoi swoje potrzeby, o ile staniemy si zdolni y razem bez przemocy
wobec siebie. Dopóki nie zaprz gniemy naszych zasobów spoøecznych do wiadomej asysty
w ewolucji wychowywania dzieci, b dziemy zatraca si w okresowej, cyklicznej destrukcji
zarówno dóbr materialnych jak i ludzkich. Do znanego powiedzenia Selmy Frieberg: „
Trauma domaga si powtarzania” dodaøbym tylko: „ w skali zachowa spoøecznych.” Nie
mo e nas zadowoli sama tylko nieko cz ca si praca nad skøadaniem w caøo
pokiereszowanych w dzieci stwie dorosøych, z caø obecn sieci terapii, wi zie i ruchów
politycznych. Nasze zadanie musi zosta poszerzone o caøkiem now profesj - zawód
„wspomagaczy dzieci,” którzy b d zdolni dociera do ka dej nowo rodz cej si na ziemi
ludzkiej istoty i pomaga rodzicom dawa jej miøo i niezale no .
Taki ruch spoøecznych o rodków rodzicielstwa zacz ø si ju ksztaøtowa w niewielu
miastach i zostaø mu po wi cony specjalny numer The Journal of Psychohistory,
dokumentuj cy te dokonania. (Nast pny specjalny numer, pod tytuøem: "Changing
Childhood: Practical Utopian Proposals" planowany jest na wiosn .) Sukces spoøecznych
o rodków rodzicielstwa, takich jak na przykøad pionierska placówka w Boulder, jest
zdumiewaj cy. Wedøug danych zebranych ze szpitalnych izb przyj , udaøo si im, poprzez
wykøady o wspieraj cym rodzicielstwie oraz domowe wizyty wolontariuszy, zredukowa
nadu ycia na dzieciach do niemal zera. W dodatku zostaøo to osi gni te z pomoc bardzo
znikomych rodków pieni nych, gdy spoøeczne o rodki rodzicielstwa bazuj gøównie na
pracy wolontariuszy, a kryj w sobie potencjaø zaoszcz dzenia bilionów dolarów rocznie
wydawanych na walk ze spoøeczn przemoc i patologiami, utrzymanie policji, wi zie i
innych dzisiejszych konsekwencji powszechnego wykorzystywania dzieci.
Rodz cy si obecnie ruch wspierania rodziców przypomina ruch powszechnej
edukacji sprzed ponad stu lat, który jednak zostaø zablokowany, gdy wsz dzie mówiono:
„Có , mo e powszechna edukacja rodziców i pomogøaby dzieciom, ale wymagaøoby to
milionów nauczycieli. Sk d b dzie nas na to sta ?” Równie my przyznajemy, e docelowo
trzeba nam b dzie milionów wiadomych osób ucz cych rodziców takiego wychowywania
dzieci, by wyrastaøy na bezprzemocowych, zdrowych dorosøych. Dzisiejsza nauka
rodzicielstwa jest niedoko czon - i zarazem najwa niejsz - poøow ruchu powszechnej
edukacji sprzed ponad wieku, maj c za cel takie wspieranie dzieci, aby mogøy one odkry i
u ywa swój wewn trzny potencjaø do kochania, tworzenia i pracy.
Przemiana dzieci stwa jest wspólnym zadaniem spoøecznym. To si rzeczywi cie
udaje! W 1979 roku w Szwecji przegøosowano paragraf mówi cy, e bicie dzieci jest tak
samo sprzeczne z prawem, jak bicie dorosøych! Co za zuchwaøo ! Oto dzieci staøy si
lud mi, tak jak doro li! Maltretuj cych rodziców nie zacz to jednak zamyka do wi zie -

dzieci straciøyby w ten sposób opiek - lecz zamiast tego zacz to ich uczy , jak wychowywa
je bez bicia, Równocze nie zasad wychowania bez przemocy zacz to uczy gimnazjalistów.
Obecnie, w dwadzie cia lat pó niej, maj oni ju swoje podro ni te dzieci i - co za cud - nie
bij ich!
Tym, którzy zgøaszaj zastrze enia wobec koszt pomagania wszystkim rodzicom,
mo emy jedynie odpowiedzie : A czy sta nas na nie robienie tego? Na jakie wa niejsze
zadanie mieliby my po wi ci nasze globalne zasoby? Czy zale y nam na pot nych
armiach, przepeønionych wi zieniach rzeszach dorosøych na zawsze okaleczonych
emocjonalnie? Czy ka de kolejne pokolenie musi kontynuowa torturowanie i zaniedbywanie
swoich dzieci, przenosz c „fal ” spoøecznej przemocy i wykorzystywania z poprzednich
generacji? Dlaczego mamy nie zrobi znacz cej rewolucji politycznej i spoøecznej poprzez
rewolucj w rodzicielstwie? Je li wojny, przemoc spoøeczna, wyzysk klasowy i destrukcja
dóbr ekonomicznych s odwetowymi rytuaøami dorosøych za traum z dzieci stwa, to w jaki
inny sposób mo emy usun ich ródøo? W jaki inny sposób zako czy proceder
wykorzystywania, maltretowania i porzucania dzieci? W jaki inny sposób zwi kszy
prawdziwy dobrobyt narodów, naszego i nast pnego pokolenia? W jaki inny sposób osi gn
wiat o wi kszej miøo ci i rado ci, do czego jeste my immanentnie zdolni?
Wygl da na to, e mamy nakre lony ksztaøt pracy.
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