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CZĘŚĆ I

Sprawiedliwa wojna w rzeczywistych interesach państwa, w kilka lat dokonuje postępu 
kilkudziesięcioletniego, pobudza wszystkie zdrowe elementy i tłumi podstępną truciznę. 

- Adolf Lasson 

 Gdy w 1907 roku, w wieku osiemnastu lat, Adolf Hitler przeprowadził się do Wiednia, pisał w Mein 
Kampf, że włóczył się po dzielnicy prostytutek kipiąc gniewem na „Żydów i cudzoziemców,” którzy siali 
„odrażającą rozpustę i występek, plugawiąc nasze niedoświadczone, młode blond-dziewczęta” i wstrzykując 
„truciznę” do „krwioobiegu” Niemiec.1

 Na miesiące przed uformowaniem swojego złudzenia o zatrutej krwi, Hitler przeżył swoje jedyne 
młodzieńcze romantyczne zakochanie, durząc się w młodej dziewczynie. Wyobrażał sobie, że Stefanie2 jest w 
nim zakochana (chociaż nigdy jej nie spotkał) i wierzył, że porozumiewa się z nią za pomocą mentalnej 
telepatii. Tak bardzo bał się do niej zbliżyć w rzeczywistości, że snuł plany porwania jej, zamordowania i 
popełnienia samobójstwa, by połączyć się z nią po śmierci. 
 Jego dzieciństwo składało się z chronicznych nadużyć - ojciec regularnie smagał go „batem ze skóry 
hipopotama;” Adolf mówił, że kiedyś przetrwał 230 ojcowskich batów trzciną, „bez żadnego jęku”3 i potem, że 
jest „pełen wściekłości do świata.” Kiedy podrósł, jego seksualne pragnienia tak bardzo zrosły się z fantazjami 
o zemście, że nabrał przekonania, iż jego sperma jest toksyczna i podczas stosunku może dostać się do 
krwioobiegu kobiety i otruć ją.4  Wściekłość Hitlera na „Żydów - zatruwaczy krwi” była rzecz jasna projekcją 
jego własnych lęków, że sam może być zatruwaczem krwi. Dlatego, w zetknięciu z pokusami bardziej 
permisywnej wiedeńskiej seksualności i pragnąc samemu uprawiać seks z prostytutkami, lecz bojąc się, że 
jego nasienie zatruje ich krew, oskarżył Żydów o to, że są „światowymi nosicielami trucizny”, którzy 
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  Adolf Hitler, Mein Kampf, Boston: Houghton Mifflin, 1971, p. 59.
2  Norbert Bromberg and Verna Volz Small, Hitler's Psychopathology, New York: International Universities Press, 1983.
3  Alice Miller, For Your Our Own Good: Hidden Cruelty in Child-Rearing and the Roots of Violence, New York: Farrar, Staus, Giroux, p. 152.
4  Bromberg and Small, Hitler's Psychopathology, pp. 137 and 280.



„wpuszczają obcą krew do naszych ludzkich ciał.”5 Tak, jak zazwyczaj się dzieje w przypadku systemów 
złudzeń, wyprojektowanie przez Hitlera na Żydów jego lęków przed toksycznością własnej seksualności, 
pozwoliło mu uniknąć psychotycznego załamania i funkcjonować w późniejszym życiu. Mówił on o tym 
szczegółowo w Mein Kampf: „Kiedy przejrzałem i zobaczyłem Żydów jako bezdusznego, bezwstydnego i 
wyrachowanego siewcę odrażającej rozpusty i występku, które zbierają się w szumowiny wielkiego miasta, 
przeszedł mi zimny dreszcz po plecach… zasłony spadły mi z oczu. Długotrwała walka w mej duszy znalazła 
rozwiązanie.”6 Od tego momentu Hitler stał się zawodowym antysemitą, który po dojściu do władzy kazał 
nazistowskim lekarzom prowadzić badania mające naukowo stwierdzić, czym różni się żydowska krew od 
aryjskiej, który regularnie przystawiał sobie pijawki, by wysysały truciznę7 z jego zainfekowanej krwi, i który 
wreszcie dał rozkaz eksterminacji wszystkich, co „zatruwają zdrową krew świata,” prowadząc do jednego z 
najstraszniejszych ludobójstw w najbardziej wyniszczającej wojnie, jaką kiedykolwiek wywołał rodzaj ludzki. 

5

  Hitler, Mein Kampf, p. 388.
6

  Ibid, pp. 59-60.
7  Bromberg and Small, Hitler's Psychopathology, p. 281.



Sukces Hitlera w zastosowaniu tej grupowej fantazji antysemickiej do ocalenia własnej równowagi 
zmysłów zależał oczywiście od zaplecza milionów popierających go naśladowców, łączących się w tym urojeniu 
o toksycznych wrogach infekujących ciało Europy. Ponieważ duża część ludności Europy w tym czasie miała za 
sobą, podobnie jak Hitler, dzieciństwo pełnie ciężkich nadużyć,8 wielu tak samo uwierzyło, że choroby 
współczesnego świata pochodzą od toksycznej natury Żydów,9 tworząc wielomilionową, zbiorową fantazję. 
Dlatego, gdy Hitler regularnie stosował w przemówieniach metafory o zatruwaniu krwi, twierdząc, że świat jest 
w ciągłym stanie wojny gdzie „jedni piją krew innych” i że to Żydzi są tymi „krwiożerczymi pająkami” na ciele 
zdrowych narodów, mógł porwać za sobą miliony.10

ZBIOROWA FANTAZJA O TOKSYCZNEJ KRWI 
Prowadząc badania, regularnie odkrywałem w narodach zbiorowe fantazje o toksycznej krwi, 

poprzedzające wybuchy wojen. Zazwyczaj nakładały się one na poczucie winy z powodu ostatnio dokonanego 
progresu materialnego, który był odczuwany jako „skażenie krwi narodu grzesznym nadmiarem dóbr.” 
Nadmiar ten miał sprawiać, że mężczyźni stawali się „delikatni” i „zniewieściali” - co stanowiło budzący lęk 
stan, który można było usunąć tylko poprzez oczyszczające upuszczenie krwi.11 Owa fantazja o okresowym 
upuszczaniu w rytuale wojennym zatrutej krwi opiera się na takich samych przesłankach jak zalecane przez 
dziewiętnastowiecznych lekarzy „puszczanie krwi.” Miało to oczyszczać organizm z wielu chorób, o których 
wierzono, ze pochodzą z takich samych źródeł: „obżarstwa, przepychu, wyuzdania i rozpasania 
materialnego.”12 Pewien dowódca wojskowy określił to następująco: „Wojna jest jedną z największych agencji 
egzekwujących postęp ludzkości. Oczyszcza naród z jego humorów… i temperuje go, jak choroba czy 
przeciwność losu. Temperuje też jednostkę z jej oddawania czci komfortowi, dobrobytowi i z ogólnego 
rozmiękczenia.”13 Kiedy John Adams zapytał Thomasa Jeffersona: „Jak sprawić, aby zbytki i rozkosze nie 
rodziły zniewieściałości, zatrucia, ekstrawagancji, rozpusty i występnych szaleństw?”, prezydent odpowiedział: 
„Drzewo wolności musi być od czasu do czasu odświeżane krwią patriotów.”14 W opowiadaniu z sierpnia 1914 
roku Sherlock Holmes mówił o gwałtownym postępie materialnym, jaki nastąpił do tego momentu, że zrodził 
poczucie, iż „Klątwa Boga zawisła ciężko nad zdegenerowanym światem, gdyż było tu zbyt wiele budzącego 
grozę spokoju oraz uczucie niejasnego oczekiwania w dusznym, stojącym powietrzu… (ale) czystszy. lepszy i 
mocniejszy ląd wyłoni się w słońcu, gdy opadną burze… Krwawe oczyszczenie będzie dobrem dla tego 
kraju.”15

O wojnie często myślano jako o oczyszczeniu skażonej krwi narodu mocą rytuału poświęcania ofiar 
podobnego do innych kultowych rytuałów składania ludzi w ofierze, jakich pełno w całej historii. Wojna - 
mówili ci, co przygotowywali się do fińskiej wojny domowej - krwią żołnierzy poległych na polu walki zmazuje 
rodzącą poczucie winy prosperity: „Idea poświęcenia przenika tę wojnę… Młodzież… usłyszała duszę narodu 
błagającą o odnowę, ich serca krwawią (ponieważ) narody czerpią odnowę z krwi poległych żołnierzy.”16

Zazwyczaj, o krwi tych żołnierzy uważa się, że jest ona potrzebna by nakarmić figurę-postać matki - albo to 
matki-ziemi, albo, jak u Azteków, konkretną spragnioną krwi boginię-matkę.17 Wojna odnowiła siły narodu; 
państwo odrodziło się z krwi wojowników, a wojna oczyściła skażoną krew narodów, jakby nastąpiło „ponowne 
narodzenie się z łona historii” i „krwawy chrzest,” który zmył wszelką truciznę dogadzania sobie.18 „Naród 
zrodził się znowu / odnowił się w powtórnym porodzie” - pisał W. W. Howe po domowej wojnie Północy i 

8  Lloyd deMause, Foundations of Psychohistory. New York: Creative Roots, 1982, pp. 48-59; Lloyd deMause, "Schreber and the History of 
Childhood," The Journal of Psychohistory 15(1987):426-7; Aurel Ende, "Battering and Neglect: Children in Germany, 1820-1978." Journal of 
Psychohistory 7(1980): 249-79; Aurel Ende, "Bibliography on Childhood and Youth in Germany from 1820-1978." Journal of Psychohistory 7(1980): 
281-7; AurelEnde, "Children In History: A Personal Review of the Past Decade's Published Research." Journal of Psychohistory 11(1983): 65-88.
9  Robert Wistrick, Hitler's Apocalypse: Jews and the Nazi Legacy. New York; St. Martin's Press, 1985; Edward Timms, Karl Kraus, Apocalyptic 
Satirist: Culture and Catashophe in Habsburg Vienna. New Haven: Yale University Press, 1986.
10  Bromberg and Small, Hitler's Psychopathology, p. 24.
11  Lloyd deMause, Foundations of Psychohistory, pp. 244-317.
12  K. Codell Carter, "On the Decline of Bloodletting in Nineteenth Century Medicine." The Journal of Psychoanalytic Anthropology 5(1982): 221.
13  Michael C. C. Adams, The Great Adventure: Male Desire and the Coming of World War I Bloomington: Indiana University Press, 1990, p. 57.
14  ibid, p. 51.
15  ibid, p. 61.
16  Juha Siltala, "Prenatal Fantasies During the Finnish Civil War." The Journal of Psychohistory 22(1995): 486.
17  Burr Cartwright Brundage, The Fifth Sun: Aztec Gods, Aztec World . Austin University of Texas Press, 1979.
18  ibid, p. 487.



Południa w Ameryce.19 Inny Amerykanin o pierwszej wojnie światowej powiedział: „Była jak wlanie nowej krwi 
w stare żyły.”20

Od razu powstaje pytanie: “Jak powstają takie lęki przed zatrutą krwią? I co maja wspólnego z 
narodzinami?” Odpowiedź na te pytania będzie bardziej przekonująca, jeśli wpierw zbadamy inne wiążące się z 
nią pytanie: „Dlaczego wojna tak często przedstawiana jest jako kobieta?” 

ZBIOROWE FANTAZJE O NIEBEZPIECZNYCH KOBIETACH 
 Przez ostatnie dwadzieścia lat zbierałem materiał historyczny z takich źródeł, jak okładki czasopism i 
komiksy polityczne o tematyce wojennej. Całkiem nieoczekiwanie wyłonił się z tego obraz wojny jako 
niebezpiecznej, żądnej krwi kobiety.21 Pomimo, że niewiasty ani nie odgrywają znaczącej roli w doprowadzaniu 
do konfliktów zbrojnych, ani nie walczą w nich, wojna tak często była przedstawiana w postaci groźnej 
kobiety, że przybysz z kosmosu odwiedzający nasza planetę musiałby niesłusznie dojść do wniosku, że tą 
wojowniczą połową ludzkości jest płeć żeńska. Od Ateny do Frei, od Marianny do Brytanii, na boginie wojny 
wybierano przerażające kobiety,22 które pożerają, gwałcą i rozrywające na strzępy własne dzieci. Obraz taki 
wrył się nam tak głęboko, że nawet nie zastanawiamy się, dlaczego myślimy o kobietach jako patronkach 
wojny, a nie o jej ofiarach, jakimi są w istocie. 
 Nawet w późnej starożytności, kiedy bóg wojny był rodzaju męskiego, jego matkę przedstawiano 
zazwyczaj jako unoszącą się nad polami bitew i domagającą się jeszcze więcej krwi dla swego żarłocznego 
apetytu.23 I nawet, chociaż to mężczyźni niemal zawsze walczyli na froncie,24 to po kobiety we wczesnych 
społecznościach podejrzewano, że nadciągają z boków, by obserwować zmagania, jakby to był sport, wydając 
własne okrzyki bojowe, miotając przekleństwa, lżąc cofających się choćby o krok i domagając się widowiska 
obfitego w krew i ofiary.25

SYNDROM MARII ANTONINY I PRZEMOC SPOŁECZNA 
 Rolę fantazji o niebezpiecznej kobiecie w powstawaniu przemocy społecznej pokazuje w pełni 
rewolucja francuska, którą poprzedził zalew pamfletów przedstawiających Marię Antoninę - kobietę z natury 
łagodną i miłą - jako seksualnie żarłoczną, kazirodczą, lesbijską i morderczą „amatorkę ssania francuskiej 
krwi.”26 Terrorowi i rewolucyjnym rozruchom towarzyszyły coraz bardziej przemocowe wyobrażenia Marii 
Antoniny, skupiające się na wyszydzaniu jej domniemanych perwersji seksualnych, gdy króla przedstawiano 
jako zaledwie bezwładne narzędzie w jej ręku. W końcu, naciskany przez prasę trybunał ludowy, uznał 
królową za „zgłodniałą, dziką bestię” i oskarżywszy o to, że jest: „tygrysicą spragnioną francuskiej krwi,” „dziką 
panterą pożerającą Francuzów,” „żeńskim potworem, który poci się najczystszą krwią Sankiulotów,” 
„wampirem wysysającym krew rodaków” i „monstrum, które gasi swe pragnienie francuską krwią” - obciął jej 
głowę.27

Każda wojna, jaką analizowałem i badałem, okazywała się być poprzedzona pojawianiem się w 
mediach wizerunków żądnych krwi kobiet-potworów. Odzwierciedlały tę zbiorową fantazję nawet 
najpopularniejsze filmy z okresów poprzedzających wybuch walk. „The Wizzard of Oz,” najsławniejszy obraz 
sprzed II wojny światowej mówi o złej czarownicy i o tym jak ją zabić. W innym głośnym filmie p.t. „Kobiety,” 
występuje 135 postaci groźnych kobiet. Przed wojną w Korei pojawił się „All About Eve,” a przed Wietnamem - 
„Kleopatra” - w obu czołowymi postaciami były niebezpieczne kobiety. Przed wojną w Zatoce Perskiej mieliśmy 

19  Michael C. C. Adams, The Great Adventure , p. 55.
20  lbid, p. 53.
21  Lloyd deMause, "The Gulf War as a Mental Disorder." The Journal of Psychohistory 19(1991): 1-23.
22  Miriam Robbins Dexter, Whence the Goddesses: A Source Book . New York: Pergamon Press, 1990; Paul Friedrich, The Meaning of 
Aphrodite. Chicago: University of Chicago Press, 1978.
23  James A. Aho, Religious Mythology and the Art of War: Comparative Religious Symbolisms of Military Violence. Westport, Conn.: Greenwood 
Press, 1981; Wolgang Lederer, The Fear of Women. New York: Grune & Stratton, 1968, p. 58.
24  Ilse Kirk, "Images of Amazons: Marriage and Matriarchy." In Sharon Macdonald, Pat Holden and Shirley Ardener, Eds., Images of Women in 
Peace and War. Houndmills: Macmillan Education, 1987, pp. 27-39.
25  Burr Cartwright Brundage, The Fifth Sun, p. 201; Margaret Ehrenberg, Women in Prehistory. London: British Museum Publications, 1989, p. 
163.
26  Joan Haslep, Marie Antoinette. New York: Weidenfeld & Nicolson, 1987. Lynn Hunt, "The Many Bodies of Marie Antoinette: Political 
Pornography and the Problem of the Feminine in the French Revolution" and Vivian Cameron, "Political Exposures: Sexuality and Caricature in the 
French Revolution." In Lynn Hunt, Ed., Eroticism and the Body Politic. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991, pp. 109-130; Simon Schama, 
Citizens: A Chronicle ofthe French Revolution. New York: Alfred A. Knopf, 1989, pp. 203-227; Terry Cartlp, "Marie Antoinette Obsession." 
Representations 38(1992): 1-38 Madelyn Gutwirth, The Twilight of the Goddesses. New Brunswick: Rutgers University Press, 1992, pp. 136-200.
27  Lynn Hunt, "The Many Bodies of Marie Antoinette," pp. 122-3; Simon Schama, Citizens, p. 796.



cały łańcuch takich filmów, od „Fatalne Zauroczenie” do ” Thelma i Louise,”28 a także popularny serial 
telewizyjny p.t. „Dangerous Women.” 
 Z wybuchem działań zbrojnych wszystkie te przerażające postaci żeńskie znikają z mass-mediów, a 
obrazy niebezpiecznej kobiety wyprojektowane zostają na wroga, tak że wojna doświadczana jest jako walka z 
figurą-postacią matki. Kiedy na przykład USA zaatakowały Libię, donosił, podobno za wywiadem 
amerykańskim, że Mohammar Kadafi jest właściwie transwestytą - że ukrywa się przebrany za kobietę - 
drukując nawet fotografię: „jak mógłby on wyglądać w sukni i na szpilkach.”29 Analogicznie, przed wojną w 
Zatoce, media portretowały Saddama Husseina jako groźną, ciężarną matkę z bombą atomową w łonie. 
 Zjawisko halucynowania cech niebezpiecznej kobiety w swoim narodowym wrogu biegnie wstecz aż do 
starożytności, kiedy najwcześniejsze wojny wyobrażano sobie jako prowadzone przeciw kobiecie-potworowi, 
która często była zarazem matką wojennego bohatera, pod różnymi imionami: Tiamat, Isztar, Inanna, Izis czy 
hinduska Kali.30 Charakterystyczna jest Huitzilopochtli, aztecka bogini-matka, która „całe ciało miała pokryte 
paszczami” krzyczącymi o nakarmienie krwią wojowników.31 Aby osiągnąć pełnoprawny status, dawni 
indoeuropejscy wojownicy musieli przechodzić inicjacyjne rytuały, w których atakowali oni zbudowaną 
wcześniej przez siebie i przebraną za kobietę kukłę - jadowitego węża i potwora o trzech głowach.32 Mimo, że 
na polu bitwy walczyli oni z mężczyznami, nie z kobietami, często gwałcili analnie i kastrowali pokonanych 
wrogów, symbolicznie zmieniając ich w kobiety. Od staroegipskich społeczeństw do staroskandynawskich na 
pamiątkowych malowidłach uwieczniano stosy penisów wroga.33 Co więcej, według czołowego historyka 
wojennego na świecie: „okazja do wszelkiego rodzaju gwałtów seksualnych należała nie tylko do okraszenia 
zwycięstwa, ale - z punktu widzenia żołnierzy - była jednym z kardynalnych celów, o jakie walczyli.”34  W 
istocie, w większości wojen więcej kobiet było gwałconych i zabijanych, niż było trupów wśród żołnierzy 
wroga. Bohater jest zatem symbolicznym matkobójcą, dokonującym zemsty za swoje wczesnodzięcięce 
traumatyczne doświadczenia.35

Odtwarzanie wczesnodziecięcych urazów w rytuałach wojen pozwala osiągnąć jednocześnie magiczny cel 
złączenia się w jedno z matką, co jest obronnym manewrem zaprzeczenia jej niebezpiecznej naturze jako 
obiektu. Oddanie własnego życia za Macierz (Motherland) oznacza ostateczne połączenie z nią. Ginący na 
wojnie żołnierz, według słów pewnego patrioty: „umiera w pokoju. Ponieważ posiada Macierz, za którą walczy, 
zasypia… w Niej, tak jak dziecko zasypia w swej ciepłej i miękkiej kołysce…”36

 Jednak nawet jeśli już wiemy, że w rytuale wojennym zarówno Macierz, jak i wróg są ostatecznie 
wczesną matką, pozostaje pytanie: Co może być infantylnym źródłem fantazji o wrogu jako o toksycznym, 
wysysającym krew potworze? Dlaczego Amerykanie przed wojną o niepodległość czuli się tak zatruci przez 
Matkę Anglię, że woleli stoczyć ciężką wojnę zamiast płacić niewielki podatek? Dlaczego Hitler tak bardzo bał 
się „krwiopijczych Żydów i obcokrajowców,” a wojownicy azteccy szli do walki by nakarmić krwią boginię-
matkę? A bliżej naszych czasów, dlaczego Amerykanie tak długo bali się, że ich „narodową krew życia” 
zatruwają komuniści? Dlaczego taki wielu ludzi dzisiaj czuje się „wysysana z krwi” przez rząd i bogaczy? 
Wyobrażenia o pochłaniających wrogach, którzy wypijają z nas krew są wszechobecne w historii. Nasz krew 
jednak nigdy naprawdę nie była zatruwana ani wysysana przez matkę-potwora w przeszłości. A może była? 

WOJNA, NARODZINY I TOKSYCZNE ŁOŻYSKO 
 Jak pisałem w mojej książce: Podstawy psychohistorii,37 zacząwszy zbierać emocjonalne obrazy, jakie 
otaczały w historii wybuchy wojen, zostałem zaskoczony powracającymi stwierdzeniami agresorów o tym, że 
są oni zmuszeni - zwykle wbrew własnym życzeniom - wyruszyć na wojnę, gdyż: „sieć knowań spadła nagłe 
na nasze głowy” lub „z każdą chwilą żelazny krąg zamyka się wokół nas coraz ciaśniej” czy „jesteśmy chwyceni 

28  Richard Grenier, "Killer Bimbos." Commentary, September 1991; "Kiss Kiss Slash Slash." Newsweek, March 23, 1992.
29  New York Post, June 16, 1986, p. 4.
30  James A. Aho, Religious Mythology and the Art of War: Comparative Religious Symbolisms of Military Violence, Westport Conn. Greenwood 
Press. 1981. pp.21-23
31  John Bierhorst, Ed. The Hungry Woman: Myths and Legends of the Aztecs. New York: William Merrow, 1984, p. 10.
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za gardło i duszeni.” Zgromadziłem setki tego rodzaju zbiorowych wyobrażeń o duszeniu się, w których dany 
naród: „nie mógł złapać tchu,” „czuł się stłamszony, zamurowany i niezdolny uwolnić się od nieubłaganego 
nacisku” świata „brzemiennego w zdarzenia.” W ślad za tym szły uczucia „rozerwania w ciele,” co następowało 
po „zerwaniu stosunków dyplomatycznych,” po którym zaczynał się „nieubłagany poślizg” w stronę wojny, 
„zjazd w otchłań” i „niemożność zobaczenia światła na końcu tunelu” aż po „ostateczne pogrążenie się poza 
krawędzią,” a nawet obrazowe stwierdzenie, że zbyt wcześnie kończone wojny są jak „aborcje.” Ze względu na 
konkretność odniesień w tych obrazach, doszedłem do wniosku, że wojna stanowi rytualną fantazję o 
narodzeniu się na nowo - fantazję niezwykle potężną. Jest ona udziałem narodów podlegających głębokiej 
regresji do zbiorowej traumy płodowej.  
 Wojnę od dawna ukazywano w obrazach ciąży: „Wojna rozwija się w łonie polityki państwowej; jej 
zasady są tam ukryte, podobnie jak indywidualne cechy ukryte są w embrionie” (Clausewitz); „Niemcy są 
najszczęśliwsze wtedy, gdy poczęły i noszą w sobie wojnę” (proverb).38 Wojny są odczuwane jako walki na 
śmierć i życie o „swobodę oddychania” „przestrzeń życiową” (Lebensraum), jak gdyby narody chciały uwolnić 
się od braku miejsca i tlenu doświadczanego przez każdy płód bezpośrednio przed i w czasie porodu. Przed 
wybuchem wojny stają się one opętane poczuciem, że muszą uciec się do przemocy aby wydostać się z 
sytuacji, która przypomina duszenie się w łonie i kanale rodnym. Bethmann-Hollweg mówił na przykład w 
Reichstagu, ogłaszając wojnę 1914 roku, że Niemcy są otoczone przez wrogów i zagrożone tak samo jak my i 
walczą o swoje najwyższe dobro, mogą tylko rozważać, w jaki sposób utorują sobie drogę.”39 Hitler powtarzał 
bez końca, że tylko gwałtowne „narodzenie na nowo” może „oczyścić świat z żydowskich toksyn” i sprawić, że 
uniknie on „zaduszenia i zagłady.”40

Trudno uwierzyć, że wojna może być batalią przeciw niebezpiecznej matce, jeszcze trudniej - że 
napędza ją fantazja o torowaniu sobie drogi wyjścia z potrzasku własnego porodu. Tymczasem jest coś 
jeszcze trudniejszego do przyjęcia, co wydaje się ostatecznym krokiem w niewiarygodne, gdyż ukazuje obecną 
przed wybuchem wojen zbiorową regresję, znacznie głębszą niż cokolwiek rozważanego dotąd przez 
psychologiczną literaturę. Jednakże to właśnie odkrycie po raz pierwszy zdaje się wyjaśniać prawdziwe 
przyczyny ludzkich wyobrażeń o zatrutej krwi. 

Odkryłem, że przedstawiające wojennego wroga rysunki satyryczne i komiksy, dawne i obecne, 
zdominowane są nie tylko przez obrazy niebezpiecznej mamusi, ale że w o wiele większym stopniu 
zdominowane są przez obrazy morskich bestii - często o wielu głowach i odnóżach - smoków wodnych, hydr, 
węży lub ośmiornic, które zagrażają zatruciem krwi narodu. Najwcześniejsze kultury wierzyły, że bestia ta jest 
smokiem zamieszkujące wodne jaskinie lub jeziora; współczesne wojny pokazują ją jako ssącego krew 
potwora o wielu głowach. Owe toksyczne, wężowe monstrum zacząłem wkrótce nazywać Toksycznym 
Łożyskiem, ponieważ łożysko musi być w ten sposób odczuwane przez płód gdy nie wywiązuje się ono ze 
swoich pierwotnych zadań oczyszczania krwi z odpadów i dostarczania tlenu. Kiedy krew dopływająca do 
embrionu jest jasnoczerwona, bogata w tlen i substancje odżywcze, płód czuje się karmiony przez dobre, 
Opiekuńcze Łożysko, ale jeśli matka pali, bierze narkotyki, czuje się zraniona, wystraszona lub w inny sposób 
zestresowana, łożysko nie dostarcza dość tlenu ani nie usuwa odpadów z krwi dziecka, więc jest ono zatrute i 
nie dotlenione. Tak trudne warunki bezbronny płód doświadcza jako duszenie przez Toksyczne Łożysko, co 
tworzy prototyp - „dyskietkę” - dla wszystkich późniejszych relacji nienawiści, łącznie z morderczą, 
pochłaniającą matką, kastrującym ojcem czy zagrażającym obcym wrogiem. Jest nawet bardzo 
prawdopodobne, że płód, podobnie jak Edyp, odczuwa tę sytuację jako walkę z niebezpieczną bestią (Sfinks to 
po grecku „dusiciel”), toczoną o przywrócenie relacji z Opiekuńczym Łożyskiem. Walka ta, którą nazwałem 
dramatem płodowym, powtarzana jest następnie przez ludzi w wywoływaniu traumatyzujących walk we 
wszystkich typach wojen i innej przemocy społecznej. 

Kosmiczną wojnę z Toksycznym Łożyskiem, w której odtwarzamy dramat płodowy o raju utraconym, o 
wessaniu w wir i o miażdżącym ucisku porodu - dramat, w którym nieświadomie walczymy z łożyskowym 
smokiem - dobrze oddaje komiksowa postać Conan Barbarian, choć mógłbym z łatwością posłużyć się tu 
obrazami i tekstami ze starożytnych mitów: takimi postaciami jak: Tiamat, Rahab, Behemot, Humbaba, Apofis, 
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Hydra, Gorgona czy Tyfon.41 W tej wersji, dziecko zaczyna swój wodny pasaż narodzinowy między kośćmi 
miażdżącymi główkę i wpada, po odejściu wód płodowych, w wir porodu, co odczuwa jako duszenie przez 
Toksyczne Łożysko - czarnego potwora morskiego. Bohater, inna i pełna siły wersja płodu, walcząc z 
Toksycznym Łożyskiem uwalnia dziecko i przenosi je do bezpieczeństwa stałego lądu. To ostatnie ujęcie 
ukazuje, że celem jednak nie jest narodzenie się, przybicie do lądu, ale złączenie się z łożyskiem; To, że 
dziecko jest trzymane w uścisku przez Łożysko Opiekuńcze, a nie Toksyczne, obrazuje postać białej bestii 
morskiej.  

W większości dawnych jak i obecnych kultur zwykłe łożysko uważane jest po porodzie za coś bardzo 
żywego, mającego moc; dopóki nie zostanie ono zakopane w głębokiej dziurze, społeczność czy plemię 
odczuwa je jako zagrażające chorobą całej grupie.42 Toksyczne Łożysko obecne jest nawet w małych 
grupkach, jakie tworzymy na co dzień. Oto jak jeden z analityków grupowych opisuje wnioski, do jakich 
doszedł poświęciwszy życie na badanie nieświadomych wyobrażeń grupowych:  

„Jedną z najaktywniejszych, a raczej paraliżujących, reprezentacji grupowej nieświadomości jest Hydra: 
grupa czuje się jak jedno ciało o tuzinie ramion, z których każde zakończone jest głową, a w każdej głowie 
jest paszcza, Każda odnoga funkcjonuje niezależnie od pozostałych… niestrudzenie szukając ofiary do 
wyssania i zaduszenia, a wszystkie, w razie niezaspokojenia, gotowe są pożerać siebie nawzajem.”43

  Oczywiście, pełne zrozumienie łożyskowego pochodzenia wyobrażeń „zatrutej krwi,” „morskiej bestii” i 
płodowych korzeni wojen oraz przemocy społecznej, musi poczekać, aż dokładniej zbadamy psychologię 
niebezpiecznych macic, Toksycznych Łożysk i duszących porodów - inaczej mówiąc, aż dowiemy się więcej 
zarówno o psychologii jak i neurobiologii życia płodowego.   
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