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W początkach historii ludzkości, na długo przed nadaniem jej dziesięciu przykazań, spotykamy się z 
naczelnym i bardzo destrukcyjnym przykazaniem. „Nie będziesz wiedział, co tobie wyrządzono ani co ty 
wyrządziłeś innym.” Od tysiącleci owo „przykazanie ignorancji” podkopuje naszą edukację i wychowywanie 
dzieci oraz uniemożliwia nam odróżnianie dobra od zła. I chociaż zło jest poznane i nie jest wrodzone, odradza 
się ono w każdym kolejnym pokoleniu. Zawsze, kiedy zaprzeczamy własnym zranieniom z dzieciństwa, 
zadajemy podobne rany następnemu pokoleniu. Ta traumatyzująca sztafeta generacji będzie trwała aż do 
czasu, gdy zaczniemy działać na rzecz świadomości krzywd. „Tylko poprzez poznanie prawdy możemy doznać 
wyzwolenia.”  
Alice Miller w dalszym ciągu inspiruje i odciska się w naszej pamięci. Prawda was wyzwoli (publikowana w 
Europie pod tytułem Przebudzenie Ewy) zmusza nas do refleksji nad naszymi tajemnicami i brakami. Autorka 
obnaża jeden z najbrudniejszych sekretów – naszą emocjonalną ślepotę na nadużycia, jakich doznajemy w 
dzieciństwie. Bez względu na kraj, warstwę społeczną czy pokolenie, dzieci są porzucane, poniżane i 
wykorzystywane. Niewinne, małe istoty nie są wstanie przeżyć tej traumy i prawdy o niej inaczej, niż tłumiąc 
ją. Jednakże, ponieważ „ciało zawsze pamięta,” kocioł z tym bólem wrze w nieświadomości jednostki. 
Na szczęście, różne obrony psychologiczne pozwalają wiktymizowanym dzieciom na częściową ochronę przed 
bólem i lękiem. Jednakże stłumienie wczesnej traumy tworzy w ofiarach mentalne zapory, pustkę wewnętrzną 
i „emocjonalną ślepotę,” która wpędza je w krzywdzenie siebie i innych. Te małe, niewinne ofiary stają się z 
czasem samobójcami, psychopatami, przestępcami, zabójcami i prostytutkami. Dokonują samookaleczeń, 
zapełniają szpitale psychiatryczne i robią to wszystko, co na co dzień robili im ich rodzice – rzecz jasna „dla ich 
dobra”. Wpadają one w niewolę nieświadomego przymusu powtarzania i odtwarzania destrukcyjnych 
dramatów dzieciństwa, na sobie i innych.  
W swojej pracy Alice Miller często cytuje Biblię. Zauważa, że choć zawiera ona wiele ważnych prawd, zawiera 
też mnóstwo „toksycznej pedagogiki.” Mówi, że musimy mieć odwagę zjeść jabłko z drzewa poznania, by 
podważyć to, co jest szkodliwe i nielogiczne. Czy posłuszeństwo jest cnotą? Czy ciekawość jest grzechem? Czy 
nieznajomość dobrego i złego to naprawdę idealny stan? Alice Miller argumentuje, że otwarcie zranień 
dzieciństwa i uzyskanie wiedzy dzięki pokonaniu naszych systemów obronnych oraz „emocjonalnej ślepoty, 
jest naszym obowiązkiem, abyśmy mogli zacząć odróżniać dobro od zła, a więc wziąć pełną odpowiedzialność 
za własne zachowania. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko przed samymi sobą, ale i przed przyszłymi 
pokoleniami za to, by bezwarunkowo kochać i chronić wszystkie dzieci – bez względu na całą wrogość, 
potępienie i ostracyzm z jakimi możemy się spotkać z tego powodu.  
Jak jednak pokonać naszą „emocjonalną ślepotę?” Osiągamy to nie za pomocą lekarstw, ani medytowania, ani 
technik relaksacji, lecz tylko poprzez nieunikniony trud podjęcia drogi do odkrycia prawdy o sobie – drogi, na 
której konfrontujemy się z własnymi urazami z dzieciństwa i odmrażamy nasze wczesne, zablokowane emocje. 
Opowiadanie prawdziwych, bolesnych historii własnego dzieciństwa pozwala nam skruszyć „mury milczenia” i 
wydobyć „wyklętą wiedzę” z barbarzyńskich mroków. Czerpiemy przy tym nie tylko z empatycznej obecności 
oświeconego świadka, ale też ze zwykłych regresji, przebłysków wspomnień (retrospekcji), wglądów w 
dziecięce doświadczenia i mowę symptomów fizycznych. Prawdziwy obraz dzieciństwa pojawia się powoli i 
stopniowo. A kiedy odkrywamy prawdę o własnym życiu, odzyskujemy swoją witalność, wrażliwość i zdolność 
do miłości. 
Wiele tych idei potwierdzają ostatnie badania naukowe. Posiadamy już wiedzę o psychobiologicznych obronach 
i o uszkodzeniach czy deformacjach mózgu pod wpływem stresu, traumy i zaniedbywania dziecka. Alice Miller 
ceni Josepha LeDoux, Debrę Niehoff, Candace Perta, Daniela Schactera i Roberta Sapolsky’ego za naukowe 
dowody na to, że silne emocje we wczesnym okresie życia dziecka pozostawiają w jego ciele „niezatarte 
ślady.”



Jednakże, niezależnie od tych odkryć, musimy zmienić nasz sposób traktowania dzieci. Alice Miller wierzy, że 
odpowiednie regulacje prawne oraz edukacja rodziców zmniejszą rozmiary krzywd i przemocy stosowanej 
wobec dzieci. Owa „zasada prewencji” zmusi etapami naszą indywidualną mentalność, i całe społeczeństwa, 
do zmian w tym kierunku. Tego rodzaju regulacje prawne istnieją już w Szwecji, Niemczech i RPA. 
W tej nowej, ważnej książce napotykamy także poprzednie, brzemienne w skutki, wglądy autorki: 
prawidłowość, że każdy przestępca doświadczał w dzieciństwie poniżenia, porzucenia czy wykorzystania; że 
tylko ludzie bici jako dzieci mają przymus bicia własnego potomstwa; że dzieciństwo najokrutniejszych 
tyranów na świecie naznaczone jest doznawaniem ekstremalnego okrucieństwa i upokorzenia. Nie mieli oni 
żadnych empatycznych osób, żadnego oświeconego świadka. Hitler, Stalin, Ceausescu i Mao Tse Tung – na 
politycznej makro-scenie świata dyktatorzy ci nieświadomie odtworzyli traumatyczne sytuacje ze swojego 
dzieciństwa. Bronili się przed zmagazynowanym w sobie bólem najpierw mu zaprzeczając, a potem idealizując 
swoich rodziców, by dojść do gloryfikowania przemocy i wziąć ostateczny rewanż na całych narodach za 
niegdyś doświadczone okrucieństwa. Na pewnym, bardzo istotnym poziomie, to właśnie owa „emocjonalna 
ślepota” na wyparty ból dzieciństwa napędza światową machinę terroru i wojen.  
W książce znajdziemy też krótką krytykę unikania tematu dzieciństwa w sześciu domenach – medycyny, 
psychoterapii, polityki, systemu karnego, religii i biografii. Pojawia się też kilka analiz nowych przypadków (w 
tym psychoanalityka Harry’ego Guntripa) oraz ważne wglądy związane z karami cielesnymi, zaburzeniami 
jedzenia i obrzezaniem. Na końcu znajdziemy też polecanych czytelnikom kilka nowych ważnych książek. 

Stephen Khamsi, Ph.D., od 1977 roku praktykuje terapię pierwotną w północnej Kalifornii i jest wykładowcą 
przedmiotu psychologii w szkołach. Powyższy jego artykuł ukazał się wiosną 2002 w biuletynie 
Międzynarodowego Towarzystwa Psychologicznego (IPA Newsletter). 


