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W ksi ce The History of Childhood1 (Historia dzieci stwa) wyró niøem sze trybów
wychowywania dzieci, jakie historycznie wyewoluowaøy w niejednolity sposób w ludzkich
spoøeczno ciach. Wszystkie z tych sze ciu trybów istniej , w ró nych proporcjach, w ród
wi kszo ci wspóøczesnych narodów. Poza przesuni ciem dat nieco do przodu od chwili gdy
wykryøem dowody istnienia tych trybów na Zachodzie, niezmiennie czuj , e zgadzaj si one
z rzeczywisto ci . Zostaøy empirycznie potwierdzone w pi ciu historycznych badaniach, ka de
o obj to ci ksi ki2, oraz ponad stu naukowych artykuøach na temat historii dzieci stwa,
opublikowanych przez 26 lat w The Journal of Psychohistory3.
1a. Wczesny tryb dzieciobójczy (maøe grupy krewniacze): Tryb ten odznacza si
wysokim wspóøczynnikiem zabijania niemowl t i dzieci, matczynym kazirodztwem, fizycznym
okaleczaniem, gwaøceniem, torturowaniem i emocjonalnym porzuceniem dzieci przez
rodziców z chwil gdy przestawaøy by przydatne w roli erotycznego obiektu lub pojemnika
na trucizn . Ojciec w tym trybie - zbyt niedojrzaøy, by dziaøa jako opiekun – jest
emocjonalnie nieobecny. Cz ste jest wydawanie za m dziewczynek przed okresem
pokwitania, podobnie jak w sektach w rodzaju The Children of God4. Schizoidalna struktura
osobowo ci charakterystyczna dla trybu dzieciobójczego zdominowana jest przez alter, w
których doro li sp dzaj wi kszo czasu, wykonuj c rytuaøy i obrz dy magiczne, tak e nie
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s zdolni wznie si ewolucyjnie ponad wczesny ogrodniczy poziom ekonomiczny, a
politycznie – ponad organizacj Big Men5.
1b. Pó ny tryb dzieciobójczy (wczesne struktury pa stwowe): Chocia odsetek
dzieciobójstwa wci jest wysoki, a gwaøcenie dzieci rutyn – zwøaszcza w formie królewskiej
i pedagogicznej pederastii6 - maøe dziecko jest w mniejszym stopniu odrzucane przez matk ,
a ojciec zaczyna by wci gany w instruowanie starszych dzieci. Zarówno skøadanie dzieci w
ofierze przez rodziców jako rodek zapewniaj cy przychylno bogów lub zdejmuj cy
poczucie winy za wzrost ekonomiczno-spoøeczny, jak i u ywanie dzieci w charakterze
pojemnika na trucizn dorosøych, staj si bardziej zorganizowane spoøecznie. Powstaj
urz dzenia do kr powania niemowl t, jak powijaki i zabijane deskami koøyski. Gangi
dzieci ce wypieraj rodze stwo opiekuj ce si møodszym, przy jednocze nie powszechnym
kazirodztwie mi dzy nimi. Popularne si staj ró ne zinstytucjonalizowane schematy
peønienia opieki nad dzie mi przez innych, jak adopcja, ‘instytucja’ nia ki, karmienie przez
mamki i oddawanie do søu by u obcych7. Bicie nabiera charakteru mniej impulsywnego, a
bardziej dyscyplinuj cego, a poniewa dziecko jest teraz bli sze emocjonalnie i u ywane
bardziej do posøug, dyscyplina staje si bardziej kontroluj ca i brutalna. Prowadzi to do
powstawania spoøecze stw okupuj cych swój post p ludobójcz rzezi niewini tek oraz
niewolnictwem kobiet i dzieci8.
2. Tryb porzucaj cy. (pocz tek wraz z wczesnym chrze cija stwem): Z chwil , gdy
dziecko zaczyna by uwa a za istot obdarzon dusz ju w chwili narodzin, rutynowe
dzieciobójstwo staje si emocjonalnie trudne. Wczesnych chrze cijan staro ytno uwa aøa
za dziwaków: „ eni si jak inni, maj dzieci jak inni, ale nie praktykuj ich porzucania”9.
Zapocz tkowali oni jednak trwaj c ju dwa tysi ce lat europejsk walk z dzieciobójstwem,
zamieniaj c je na maj ce wiele form porzucanie – od oddawania maøych dzieci do zakonów,
w søu b Bogu, poprzez szersze stosowanie powijaków, branie nianiek i mamek (je li
wystarczaøo na ich opøacenie), a po oddawanie do terminu lub w søu b u obcych. Skøadanie
dzieci w ofierze zostaje zast pione grupow fantazj o ofierze Chrystusa, posøanego na
ziemi przez swojego Ojca jako ‘pojemnik na trucizn ’ i zabitego za grzechy innych.
Pederastia trwa nadal, zwøaszcza w klasztorach, i nadal powszechne jest gwaøcenie
dziewczynek. Dziecko uwa a si za narodzone siedlisko zøa, co jest projekcj rodziców i
opiekunów, prowadz c do wcze niej rozpoczynanego i bardziej drastycznego bicia go.
Nadu ycia te nie wynikaøy ze søabej kondycji ekonomicznej rodziców, gdy w redniowieczu
bogaci tak samo cz sto jak biedni zabijali dzieci, porzucali je, molestowali seksualnie i
fizycznie zn cali si nad nimi10. Wøa ciwa chrze cija stwu struktura osobowo ciowa
borderline køadzie nacisk na poleganie na autorytetach jako obronie przed emocjonalnym
opuszczeniem i ci gøym zagro eniem przez zewn trznych wrogów, których trzeba ukara za
wøasn domnieman i odszczepion grzeszno 11.
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3. Tryb ambiwalentny (w Europie zaczynaj cy si w dwunastym wieku): Wiek
dwunasty køadzie kres oddawaniu dzieci do klasztoru, wprowadza podr czniki instruuj ce,
zaczyna kara gwaøty na dziecku, rozszerza szkolnictwo i pediatri , tworzy pierwsze prawa
chroni ce dzieci, co wrzuca spoøecze stwo ambiwalencj postaw nienawi ci i miøo ci wobec
nich. Tworz si pierwsze pocz tki tolerowania niezbywalnych praw dziecka. Zaczyna ono
by postrzegane nie tyle jako pojemnik na grzeszn trucizn , ile jako plastyczny lak lub glina,
której biciem rodzice czy opiekunowie mog nada dowolny ksztaøt, jaki sobie ycz .
Redukcja obron dysocjacyjnych u pó no redniowiecznej narcystycznej struktury osobowo ci
przyczynia si do rozwoju miast i post pów technologicznych notowanych w tym okresie, a w
ostatecznym rachunku do powstania wczesnych zr bów wspóøczesnej pa stwowo ci12.
4. Tryb intruzywny (zaczynaj cy si w szesnastym wieku): Rodzice intruzywni
zaczynaj wyzwala dzieci z powijaków i nawet bogaci zaczynaj osobi cie je wychowywa ,
zamiast wysyøa gdzie w wiat lub przekazywa do nia czenia mamkom, co rodzi bli sze
wi zi emocjonalne mi dzy nimi. Szczególnie w Anglii wiek szesnasty oznacza now kart w
redukcji rodzicielskich projekcji na dziecko. Rodzice przechodz od usiøowa zatrzymania
jego rozwoju do usiøowa jedynie kontrolowania go i uczynienia „posøusznym” sobie.
Wolno oznaczaj ca dla dziecka mo liwo raczkowania zamiast le enia lub wiszenia w
wi zieniu powijaków na haku w cianie, oraz indywiduacja poprzez oddzielne øó ko i
oddzieln diet – wszystko to daje rodzicom mo liwo zbli enia si do dzieci i okazywania
im miøo ci na tyle, na ile s w stanie kontrolowa swoje umysøy, emocje (zwøaszcza zøo ) i
ycie. Dziecko wychowywane przez intruzywnych rodziców jest piel gnowane przez matk ,
nie kr powane powijakami i nie dostaje regularnych lewatyw lecz wczesny trening czysto ci.
Rodzice modl si z nim, chocia nie bawi si z nim, bij je ale nie katuj bez miary, karz
za masturbacj ale go nie masturbuj , ucz a nie oddaj innym na søu b i zmuszaj do
posøusze stwa w równym stopniu gro bami i obwinianiem, co fizycznymi sposobami
karania13. Prawdziwa empatia dla dzieci pojawia si po raz pierwszy w intruzyjnym trybie
wychowawczym, owocuj c ogóln popraw poziomu opieki i zmniejszeniem ich
miertelno ci, prowadz c do pierwszych przesuni demograficznych w stron pó niejszego
zawierania maø e stw, mniejszej liczby porodów i wi kszego inwestowania w ka de dziecko.
Zmniejszanie si liczby maø e stw aran owanych na rzecz wi kszej liczby maø e stw z
miøo ci oraz søabn ca przemoc domowa tak e sprzyja lepszemu emocjonalnemu wzrostowi
dzieci14. Uzdrowienie zdysocjowania i wi kszy poziom indywiduacji do tego stopnia owocuje
naukow ekonomiczn i polityczn rewolucj zapocz tkowuj c wspóøczesne spoøecze stwo,
e wielu brytyjskich i ameryka skich rodziców uwa ano na kontynencie za „dziwol gów”,
którzy zamiast ci gle bi dzieci, ci gle zmieniaj im pieluchy15. M czy ni przestaj trzyma
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si kurczowo swoich hiperm skich alter i zaczynaj odkrywa , e maj „prywatne ja”, które
anga uje si emocjonalnie w ycie swojej rodziny16.
5. Tryb socjalizacyjny (zaczynaj cy si w osiemnastym wieku): Najwyra niej z
chwil , gdy spoøecze stwo pierwszy raz zdobyøo si na stwierdzenie, e „Bóg zasiaø w
matczynym sercu niezaprzeczaln miøo do wøasnych dzieci”17, caøkiem nowa jako wkracza
na wiat. W tym okresie, na døugo przed dokonaniem medycznych odkry pozwalaj cych na
kontrol urodzin18, liczba dzieci rodzonych przez wi kszo kobiet spada z siedmiu-o miu do
trzech-czterech, gdy rodzice chc teraz móc da wi cej troski ka demu z nich. Celem
rodziców jest jednak wci zaszczepienie w dziecku wøasnych celów, a nie wspieranie jego
indywiduacji (oddzielenia od nich): „Czy to nie przedziwna peønia rado ci, patrze , jak w
tych latoro lach powielaj si twoje cechy fizyczne, mentalne i moralne?19” Stosowanie
gøównie manipulacji psychologicznej ø czonej z klapsami dawanymi maøym dzieciom jest dzi
najpopularniejszym modelem „socjalizacji” stosowanym przez rodziców w krajach Europy
Zachodniej i Ameryce, co wdra a dziecko do przyj cia swej roli w spoøecze stwie dorosøych20.
Tryb socjalizacyjny przyczyniø si do zbudowania wspóøczesnego wiata, ceni cego warto ci
narodowe i demokracj reprezentowan przez klasy dominuj ce ekonomicznie i uosabia
modele spoøeczne wi kszo ci dzisiejszych ludzi21.
6. Tryb wspomagaj cy (zaczynaj cy pojawia si od poøowy dwudziestego
wieku): Tryb wspomagaj cy zakøada, e gøówn rol rodziców jest pomaganie dziecku na
ka dym etapie rozwojowym w osi ganiu jego wøasnych celów, a nie socjalizowanie go do
przyj cia ich dorosøych wizji, kim i czym powinno sta si w yciu. Rodzice po raz pierwszy
rozwa aj wychowywanie dzieci nie przez wykonywanie zada i posøug, ale przez miøo ,
spontaniczno i rado . Ojciec na równi z matk jest zaanga owany w obcowanie z
dzieckiem od niemowl ctwa pomoc w rozwijaniu jego wøasnego potencjaøu – w stawanie si
osob skierowan na sam siebie. Dzieci w tym trybie otrzymuj bezwarunkow miøo . Nie
s manipulowane, zmuszane ani straszone, lecz s przepraszane, je li rodzi na nie
nakrzyczaø w chwili stresu. Od rodziców i innych opiekunów tryb wspomagaj cy wymaga
mnóstwo czasu i energii, zwøaszcza w najwcze niejszych latach ycia dziecka. Wymaga te
wycofywania wøasnych pragnie i ambicji tak, by nie wpøywaøy na kierunek jego rozwoju.
Liczebno potomstwa spada, gdy ka de dziecko jest postrzegane jako wymagaj ce wielkich
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zasobów uwagi. Psychoklasa, jak tworz dzi rodzice wspomagaj cy, cho jest ich jeszcze
bardzo maøo, jest bez porównania bardziej empatyczna wobec innych i wykazuje mniejszy
p d do materialnego sukcesu ni wcze niejsze pokolenia. Mimo, e søawna ksi ka Spoke’a
nale y do pó nego trybu socjalizacyjnego22, wychowywani wedøug niej w drugiej poøowie
dwudziestego wieku niektórzy møodzi ludzie, s wøa ciwie bli si rezultatom trybu
wspomagaj cego i czuj si w mocy odkrywa wøasne unikalne role spoøeczne, wyrastaj c
ponad nacjonalizmy, wojny i nierówno spoøeczno-rasowo-ekonomiczn .
We wspóøczesnym wiecie w ka dym narodzie i ka dej kulturze wyst puj obok siebie
przedstawiciele wszystkich sze ciu trybów wychowawczych. Z powodu znacznie ró ni cych
si systemów warto ci i poziomów tolerancji na wolno i ka dej z tych sze ciu psychoklas,
powstaje wiele politycznych konfliktów. Cykliczne oscylacje mi dzy okresami liberalnymi i
reakcyjnymi s wynikiem procesu, w którym najbardziej zaawansowane w rozwoju
psychoklasy wnosz w wiat wi cej innowacji, ni mniej rozwini te psychoklasy s w stanie
zaakceptowa . Te drugie staraj si wtedy cofn zegar historii i przywróci budz ce w nich
mniejszy opór warunki spoøeczne, by tym sposobem zredukowa wøasny l k przed wzrostem.
Kiedy to im si nie udaje, zdominowany przez nie naród próbuje „oczy ci wiat z jego
grzeszno ci” za pomoc wojny lub recesji.
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