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„Scoal\, jele[te-te în timpul nop]ii, la început de straj\; vars\-]i

inima ta ca apa înaintea fe]ei Celui Atotst\pânitor. C\tre El ridic\

mâna ta pentru via]a pruncilor t\i, care se pr\p\desc de foame la

col]ul tuturor uli]elor.“





INTRODUCERE LA EDI}IA NOU|, 
COMPLET REVIZUIT| (2003)

În ultimii ani, problema maltrat\rii copiilor pare s\ capete în sfâr[it

aten]ia pe care o doream de mult timp. Fire[te c\ temerile [i împotrivirile

prezentate de mine, care se refer\ la tema copil\riei, nu au disp\rut cu

totul. Dar nu se mai poate nega faptul c\ se public\ [i se vorbe[te mult

pe aceast\ tem\. Cel pu]in ast\zi vreau s\ plec de la premisa c\ în prac-

tica analistului, psihiatrului [i a altor terapeu]i s-au schimbat câteva lucruri.

Numero[i colegi relateaz\ despre experien]ele lor cu noile concepte tera-

peutice, care se refer\ la semnifica]ia istoriei de via]\ memorate de corp

[i la emo]iile blocate. În orice caz, ast\zi se poate constata c\ unele din-

tre tabuurile pe care am încercat, în mod provocator, s\ le ating în aceast\

carte [i-au pierdut între timp for]a, c\ unii speciali[ti [i mass-media abor-

deaz\ tema copil\riei cu mai pu]in\ team\.

De la apari]ia C\derii zidului t\cerii, în anul 1990, mi-au scris mul]i oa-

meni, c\rora tocmai aceast\ carte le-a dat curaj s\ apere adev\ruri pe care

le sim]eau de mult\ vreme, f\r\ a le lua destul în serios, care le trezeau

multe emo]ii [i îi provocau s\ gândeasc\. Aceste scrisori m-au motivat s\

prelucrez textul care îmi p\rea dep\[it pe alocuri.

În prima edi]ie, de acum 13 ani, titlul c\r]ii a exprimat o speran]\ de-a

mea. Acum el indic\ o realitate. „Zidul t\cerii“ exist\ înc\ în inimile [i în
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teama oamenilor, care în copil\rie au fost abuza]i, chinui]i sau „doar“ igno -

ra]i. Dar mul]i dintre ei lucreaz\ la d\râmarea acestui zid. Cei mai mul]i

oameni care au crescut în teroare tr\iesc înc\ cu frica de atunci, de a fi

pedepsi]i de p\rin]i, dac\ întrev\d adev\rul. De aceea ei nu pot privi clar

faptele p\rin]ilor lor, nu le pot judeca [i le este greu s\ se elibereze de con-

 secin]ele maltrat\rilor suferite. Ba chiar î[i idealizeaz\ p\rin]ii, „educa]ia

sever\“ care le-a fost dat\. Dar în ultimul timp nu mai fac to]i asta. Mica

minoritate cre[te pe nesim]ite. Fostele victime ale maltrat\rilor suferite în

copil\rie nu mai tac, ele încep s\ povesteasc\ despre copil\ria lor [i g\sesc

sprijin [i confirmare în grupuri de oameni care, de asemenea, s-au hot\rât

s\ spun\ pe nume infrac]iunilor comise asupra copiilor, ei nu mai vor s\

le ascund\ idealizându-le, ci vor s\-[i exprime revolta, deoarece au în]eles

ce pre] mare, în privin]a s\n\t\]ii [i vitalit\]ii, au fost nevoi]i s\ pl\teasc\

pentru aceast\ minciun\ toat\ via]a.

Astfel, titlul acestei c\r]i devine legitim abia ast\zi, în noua edi]ie re-

vizuit\. Cruzimea educa]iei tradi]ionale a fost recunoscut\ deja public, de

când 11 state europene au interzis prin lege b\taia copiilor mici. Nu mai

poate dura mult pân\ când absurditatea b\t\ii copiilor „pentru binele lor“

va fi con[tientizat\ de oamenii de pretutindeni. Ne g\sim deja pe aceast\

cale, printre altele pentru c\ acum este dovedit de cercet\rile pe creier c\

pedepsele corporale la pre[colari pot duce la deterior\ri ireversibile în dez-

voltarea cerebral\. Chiar dac\ Biserica [i fundamentali[tii oric\rei confe-

siuni se poart\ ca [i cum nu ar exista aceste informa]ii – ele nu mai pot

fi îngropate, în epoca calculatoarelor. Nici m\car strig\tele sectan]ilor [i

fanaticilor religio[i nu mai pot acoperi aceast\ cunoa[tere.

Popula]ia nu mai este împ\r]it\ în oameni care au fost maltrata]i

cândva [i cei care nu au fost maltrata]i (cei mai mul]i dintre noi am crescut

în sistemul pedepselor), ci mai degrab\ între fostele victime, incon[tiente,

[i supravie]uitorii con[tien]i ai a[a-numitei „violen]e pedagogice“. Aceasta

nu era altceva decât folosirea copiilor în scopul desc\rc\rii propriilor ten-

siuni emo]ionale. Cum aceste tensiuni ale p\rin]ilor nu sunt îns\ altceva

decât pre]ul pe care ei îl pl\tesc pentru reprimarea propriilor suferin]e din
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copil\rie. O analiz\ aprofundat\ poate cu timpul s\ schimbe din temelii

aceast\ stare de spirit.

Aceast\ evolu]ie se poate observa pe forumurile „ourchildhood“, care

exist\ acum deja în mai multe limbi pe internet. Pe website-ul meu,

www.alice-miller.com, se afl\ linkurile spre forumul de limb\ german\,

interna]ional (englez\) [i francofon. În ele se vede clar cu cât\ sinceritate

[i curaj se lucreaz\ împotriva zidului t\cerii [i pentru renun]area la minciuni,

pe care societatea noastr\ le iube[te, f\r\ a observa cum acestea o distrug.

Informa]iile oferite la prima mân\ în aceste forumuri deschid citito-

rului ochii pentru fenomene [i conexiuni care r\mân înc\ puternic tabui-

zate. Cât de mult influen]eaz\ acest lucru psihologia, biografia [i literatura

am ar\tat în cartea mea, Trezirea Evei. Când în romane apare situa]ia tra-

gic\ a unui copil care este supus adul]ilor doritori de putere ([i incon[tien]i),

atunci aceast\ relatare este transformat\ deja de autorul adult în „art\“.

În forumuri nu se prepar\ nimic. Acolo pulseaz\ via]a adev\rat\ a oame -

nilor de diferite vârste. Dup\ p\rerea mea, aceasta este baza pentru cu -

noa[terea adev\rat\. Numai astfel poate cre[te con[tiin]a care contribuie

la stoparea unei crime pân\ nu demult legitime.





CUVÂNT ÎNAINTE

Adev\rul despre copil\rie, a[a cum a trebuit s\ o tr\im mul]i dintre

noi, este de neconceput, revolt\tor, dureros, nu rareori monstruos [i mereu

reprimat. A experimenta acest adev\r dintr-odat\ [i a asimila aceast\ cu -

noa[tere este pur [i simplu imposibil, chiar dac\ ne dorim asta cu ardoare.

Capacitatea organismului uman de a suporta dureri este, pentru propria

protec]ie, limitat\, [i toate încerc\rile care nu iau în seam\ aceste limite

[i ridic\ cu for]a reprimarea au doar efecte negative [i deseori periculoase,

ca orice alt\ form\ de violare.

Consecin]ele unui eveniment traumatic, cum este un abuz, pot fi di-

zolvate doar dac\ toate fa]etele traumatice ale acestui eveniment pot fi

tr\ite, articulate [i judecate în cadrul unei terapii protectoare.

În ultimele decenii au existat diferite încerc\ri periculoase de a anula

consecin]ele traumelor din copil\rie într-un mod violent, dar toate au e[uat.

Tratamentul cu LSD, hipnoz\ [i traiul în izolare nu numai c\ nu au dus la

integrarea adev\rului personal, ci foarte frecvent au dus la o evadare [i

mai puternic\ din el, în forme noi de ap\rare, cum sunt ideologiile, depen-

den]ele [i alte tipuri de negare.

Mul]i oameni tineri care au experimentat drogurile psihedelice, din cu-

riozitate [i din nevoie, au avut parte de o experien]\ însp\imânt\toare, în

acela[i timp descurajant\ [i foarte nebuneasc\, experien]\ care mai târ-

ziu le-a închis accesul spre o terapie protectoare [i eficient\. În anumite
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situa]ii, s-au v\zut expu[i brusc, pe nepreg\tite, neproteja]i, ororii copil\riei

lor, în imagini simbolizate, f\r\ referire la realitate, [i în niciun caz nu au

vrut s\ se mai expun\ înc\ o dat\, mai târziu, acestei experien]e. De fapt,

pe bun\ dreptate. Dar ei nu [tiau c\ ceea ce au tr\it [i ceea ce le-a fost

vândut ca terapie era de fapt opusul terapiei: o traumatizare care a cimen-

tat r\t\cirea din copil\rie cu ajutorul con]inuturilor simbolice [i care a l\sat

în urm\ o versiune rigid\ a copil\riei lor, greu de dizolvat.

Consecin]ele unor astfel de experien]e sunt regretabile, deoarece cei

afecta]i vor avea încredere de acum înainte mai degrab\ în minciuna

dependen]ei, a medicamentelor sau a teoriilor false [i nu în adev\r. Ei nu

b\nuiesc c\ ar putea, într-un proces lent, s\ suporte adev\rul [i c\ numai

acest lucru îi poate ajuta pe termen lung.

Construim ziduri înalte pentru a ne feri de faptele dureroase, pentru

c\ nu am înv\]at niciodat\ c\ putem tr\i într-un anume mod cu aceast\

cunoa[tere. „De ce ar trebui s\ facem asta?“, ne putem întreba. „Ce a fost

a fost. De ce trebuie s\ ne ocup\m de asta?“ R\spunsul la aceast\ între-

bare este foarte complex. În aceast\ carte încerc s\ ar\t, cu ajutorul dife -

ritelor exemple, de ce noi, atât ca indivizi, cât [i ca societate, nu putem [i

nu avem voie s\ renun]\m la adev\rul privind propria copil\rie.

În spatele zidului care trebuie s\ ne protejeze de istoria acestei copil\rii

se mai afl\ înc\ [i acum copilul abuzat care eram [i care odinioar\ a fost

p\r\sit [i tr\dat. El a[teapt\ ca noi s\ g\sim curajul s\-l ascult\m. El vrea

s\ fie protejat, în]eles [i eliberat din izolarea, singur\tatea [i mu]enia sa.

Dar acest copil, care a[teapt\ atât de mult în]elegerea, aten]ia [i grija noas -

tr\, nu are doar nevoi care trebuie împlinite. El are [i un dar pentru noi,

de care noi avem mare nevoie pentru a tr\i cu adev\rat [i pe care nu-l putem

cump\ra de nic\ieri [i pe care numai el ni-l poate da. Este darul adev\rului,

care înseamn\ o eliberare din închisoarea opiniilor distructive [i a minciunilor

sigure, este, în cele din urm\, darul siguran]ei pe care ne-o d\ integrita-

tea recâ[tigat\. Copilul a[teapt\ doar s\ fim preg\ti]i s\ ne apropiem de

el, pentru a demola zidul, cu ajutorul lui.
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Mul]i oameni nu [tiu asta. Ei sufer\ de simptome chinuitoare [i cer

sfatul medicilor, care, ca [i ei, resping cunoa[terea necesar\. Ei urmeaz\

acest sfat, de exemplu sufer\ opera]ii grele [i complet inutile sau îi fac pe

al]ii s\ sufere. Sau consum\ somnifere pentru a nu fi tulbura]i de vise care

le pot aminti de copilul care a[teapt\ în spatele zidului. Dar copilul nu se

poate exprima decât în limbajul insomniei, al simptomelor corporale [i al

depresiei, cât timp îl condamn\m la t\cere. Pastilele [i drogurile nu pot

face nimic, ele nu fac decât s\ produc\ [i mai mult\ confuzie adultului.

Mul]i [tiu de mult acest lucru [i totu[i nu se pot ajuta. Unii simt c\ re-

primarea traumelor din copil\rie le otr\ve[te via]a; ei recunosc c\ aceast\

reprimare a fost necesar\ cândva pentru copil, pentru a-i asigura supra-

vie]uirea, deoarece organismul mic ar fi trebuit altminteri s\ moar\ de du-

rere. Unii încep s\ b\nuiasc\ faptul c\ men]inerea reprim\rii la adult are

consecin]e distrug\toare. Dar ei sunt de p\rere c\ trebuie s\ se împace

cu asta, pentru c\ nu cunosc nicio alt\ variant\. Ei nu [tiu c\ este posibil,

într-un mod nepericulos, în decursul unui proces lung, s\ anuleze repri-

marea din copil\rie [i s\ înve]e s\ suporte adev\rul. Nu brusc, nu prin in-

terven]ii violente, ci lent, ]inând cont de fiecare semn de rezisten]\.

Ceea ce este valabil pentru terapia individului este valabil [i pentru dez-

voltarea con[tiin]ei societ\]ii. Nici aici adev\rul monstruos despre cauzele

[i consecin]ele abuzului copiilor [i despre locurile de na[tere ale violen]ei

nu poate fi spus dintr-odat\, ci treptat (cf. Alice Miller, Am Anfang war

Erziehung, 1980; Das verbannte Wissen [i Der gemiedene Schlussel, 1988

a + b). Vreau s\ ar\t acest lucru printr-un exemplu din propria mea munc\

de l\murire: dup\ apari]ia primelor trei c\r]i ale mele, la începutul anilor

’80, câteva ziare [i reviste mi-au cerut un articol. Dar imediat ce am anun]at

c\ voi scrie despre violen]a în familie, interesul privind o colaborare cu mine

s-a stins complet. Singura excep]ie a fost redactorul revistei Brigitte, care

a putut s\ publice în 1982 articolul meu despre abuzul sexual al copiilor,

împotriva rezisten]ei câtorva colegi de breasl\. Articolul a purtat titlul: „Fii-

cele nu mai tac“ [i mai târziu a fost publicat într-o edi]ie nou\ a c\r]ii Nu

trebuie s\ observi. El relateaz\ despre curajul câtorva femei americane de

13Cuvânt `nainte



a face publice pove[tile r\nilor grele suferite în copil\rie, pentru a nu mai

tr\i singure cu acest secret groaznic [i distrug\tor, dar [i pentru a ajuta

alte femei s\ lucreze la d\râmarea zidului t\cerii, cu ajutorul c\ruia socie -

tatea se protejeaz\ de cunoa[terea copil\riei. Aceste femei au recunos-

cut c\ a[a-zisa protec]ie oferit\ de acest zid are un efect distrug\tor asupra

supravie]uitorilor abuzurilor din copil\rie [i c\ num\rul acestor supravie]uitori

cuprinde mai mult de jum\tate din întreaga popula]ie.

În acele vremuri tema abuzului sexual al copiilor era un tabu absolut

în Germania, iar efectul articolului a fost asem\n\tor spargerii unui baraj.

Sute de femei din toate straturile sociale au scris redac]iei [i mie perso-

nal. Ele au povestit despre maltrat\rile brutale din copil\rie [i de zidul t\cerii

care le separa de aceste evenimente [i astfel de o mare parte din perso-

nalitatea lor. Toate aceste scrisori erau str\b\tute, ca de un refren, de

aceea[i fraz\: „Este prima dat\ când relatez despre asta.“ Cele mai multe

au completat: „Pute]i s\-mi publica]i povestea, pentru ca alte femei care

au tr\it asta s\ afle c\ nu sunt singure, c\ci pân\ la articolul dumneavoastr\

credeam c\ doar mie mi s-a întâmplat a[a ceva. Dar v\ rog, în niciun caz

nu pomeni]i numele meu.“ Cele mai multe dintre femei erau c\s\torite,

mame ale mai multor copii, multe dintre ele trecuser\ prin diverse „tera-

pii“, dar nu îndr\zniser\ s\ discute despre trauma din copil\rie nici cu so]ul,

nici cu terapeutul. Ceea ce le-a marcat via]a, ceea ce le-a amenin]at în

imagina]ie [i le otr\vea trebuia t\cut sub t\cere complet, pentru c\ nic\ieri

în mediul lor nu g\siser\ vreun „martor cunosc\tor“ care s\ le fac\ po-

sibil\ cel pu]in o eliberare par]ial\ de acest secret izolant – chiar dac\ ar

fi fost vorba doar de o simpl\ discu]ie despre chinurile suferite. Fiecare

dintre aceste femei mi-a ap\rut ca o feti]\ în fa]a unui zid înalt în care nu

se afl\ nici m\car cea mai mic\ deschiz\tur\ care s\-i ofere fetei, în singu-

r\tatea ei, m\car o speran]\ cât de mic\.

1. Un rol asem\n\tor „martorului ajut\tor“ din copil\rie poate fi jucat

la maturitate de „martorul cunosc\tor“. Prin acesta în]eleg un om care

cunoa[te consecin]ele chinurilor [i maltrat\rilor copiilor. De aceea el poate
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fi al\turi de acest om tulburat, poate fi empatic [i îl poate ajuta s\ în]eleag\

mai bine sentimentele proprii [i ininteligibile de team\ [i le[in, pentru a

putea percepe mai bine op]iunile adultului de ast\zi (cf. [i Das verbannte

Wissen, p. 214).

De atunci s-au schimbat multe. Mai întâi s-a fondat în Berlin grupul

de autoajutorare „Apa s\lbatic\“, al c\rui exemplu a fost urmat de apari]ia

altor grupuri asem\n\toare în toat\ ]ara. Zidul t\cerii nu mai este la fel

de inexpugnabil ca acum 20 de ani – cel pu]in în ceea ce prive[te abuzul

sexual al fetelor.

F\r\ ajutorul mi[c\rii feministe, aceast\ dezvoltare rapid\ nu ar fi putut

fi posibil\. Ei trebuie s\-i mul]umim c\ tribunalele [i opinia public\ au de-

venit atente la singur\tatea victimelor. Groz\viile care pân\ acum p\reau

de la sine în]elese au fost dezv\luite. Dar nici m\car mi[carea feminist\

nu a putut înl\tura dintr-odat\ toate leg\turile de pe ochi – lucru de în]eles

de altfel.

Pentru a recunoa[te un adev\r monstruos din trecutul nostru colec-

tiv [i pentru a-l putea integra avem nevoie de mult timp, ca în terapie.

Altfel apare pericolul ca reprimarea s\ fie înt\rit\. Avem înc\ nevoie de

iluzii, sprijin, cârje pentru a ne confrunta tot mereu cu alte aspecte dure-

roase ale adev\rului, pân\ când s\ putem percepe întreaga dimensiune

a situa]iei copilului.

De aceea mi[carea feminist\ nu a putut s\ renun]e la unele iluzii atunci

când a adus în discu]ie abuzul sexual al fetelor; ea a avut nevoie în spe-

cial de iluzia c\ mamele ar fi nevinovate de aceast\ crim\. Mi s-a p\rut

c\ revistele feministe nu se împ\cau bine cu c\r]ile mele, deoarece eu nu

eram dispus\ s\-i fac doar pe b\rba]i r\spunz\tori pentru abuzuri, ci in-

sistam asupra faptului c\ ambii p\rin]i erau datori s\ sprijine [i s\ iubeasc\

copilul maltratat [i c\ o mam\ protectoare nu ar fi permis abuzurile (cf.

Alice Miller, 1988 a + b).

Între timp [i mi[carea feminist\ a atins o treapt\ la care iluzia c\ doar

b\rba]ii sunt violen]i cu copiii a fost demontat\.
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O feminist\ mi-a trimis rezultatele cercet\rii ei sociologice privind b\rba]ii

tineri care î[i isp\[esc pedepse în închisoare, pentru c\ au atacat pe strad\

femei [i le-au violat. Violul [i umilirea femeilor anonime nu au nimic de-a

face cu sexualitatea, de[i ace[ti b\rba]i sunt numi]i infractori sexuali. Ei ac]io-

neaz\ din r\zbunare pentru propria neajutorare [i lips\ de ap\rare suferit\

cândva [i total în\bu[it\, pe care o reprim\ mai departe pe socoteala altora.

S-a constatat c\ to]i ace[ti b\rba]i au fost viola]i în copil\rie de ma-

mele lor, fie cu ajutorul practicilor sexuale deschise, fie cu clisme, fie prin

ambele metode. Copilul a fost mereu ]inut în [ah, prin diverse practici per-

verse, f\r\ ca el s\ fi avut cea mai mic\ [ans\ de ap\rare.

Acum 30 de ani, clismele treceau drept o metod\ medical\, de[i în prin-

cipiu reprezint\ un viol, o metod\ care men]ine activitatea natural\ a colo-

nului copilului sub controlul adultului. Pentru a vedea clar acest lucru [i pentru

a putea expune aceast\ form\ de comportament distructiv este nevoie de o

con[tiin]\ deschis\ a sociologului. Aparent aceast\ femeie sociolog nu tre-

buia s\ protejeze mamele, prin urmare nu trebuia s\ mascheze adev\rul.

Nu doresc nici pe departe ca prin acest indiciu privind trecutul f\pta[ilor

s\ le scuz comportamentul. C\ci ac]iunea distructiv\ nu este o necesitate.

Ea poate fi evitat\ dac\ ace[ti b\rba]i ar fi dispu[i s\ renun]e la reprimare.

Dar ei nu sunt preg\ti]i pentru asta [i imediat ce devin ta]i se pot r\zbuna

nestingheri]i pe mamele lor: între cei patru pere]i, pe so]ie [i copil, f\r\

ca poli]ia s\ intervin\.

Faptele lor trebuie numite pe nume, la fel ca [i faptele p\rin]ilor [i ale

bunicilor lor [i ale milioanelor de oameni care au abuzat de copii în ge-

nera]iile anterioare, al c\ror produs sunt ace[ti violatori. {i mamele lor per-

verse erau deja un produs al acestui lan] de evenimente destinale.

Pentru ca practica veche de mii de ani a abuzului de copii s\ nu mai

poat\ prospera sub etichete inofensive, precum: tradi]ie, normalitate, edu -

ca]ie „pentru binele t\u“, trebuie, cel pu]in la nivel cognitiv, s\ fie facili-

tat accesul la întregul adev\r. Urm\toarele capitole încearc\ s\ ajute cititorul

s\ aib\ acces cu u[urin]\, mereu din alt punct de vedere, în jurul unei teme,

pentru a fi g\site fisurile din zidul fiec\ruia prin care s\ se poat\ vedea
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dincolo. Dar e de ajuns doar o privire, ne putem întreba? Cu siguran]\ c\

o privire nu poate înlocui terapia. Dar ea poate trezi interesul în leg\tur\

cu ce se vede dincolo de zid [i, în plus, poate trezi curiozitatea s\n\toas\

pentru via]\.

Oamenii care nu cunosc decât zidul t\cerii se aga]\ de acesta, se com-

port\ ca [i cum el le-ar promite salvarea de toate spaimele. Dar oamenii

care au privit o dat\ prin deschiz\tur\ nu mai pot suporta existen]a aces-

tui zid f\r\ sens. Ei nu-[i pot închipui s\ tr\iasc\ din nou ca înainte, f\r\

con[tiin]a la care au ajuns acum, deoarece au realizat c\ ceea ce numeau

pân\ acum via]\ nu era deloc via]\. Dar tragedia [i destinul lor erau c\

nu au observat asta pân\ acum. Ei vor s\-i scuteasc\ pe ceilal]i de tra-

gism, pe cât posibil. Ei vor s\-i fac\ pe ceilal]i s\ [tie c\ via]a, orice via]\,

este mult prea pre]ioas\ pentru a fi ratat\ sau aruncat\ la gunoi. {i c\

merit\ s\ sim]im durerile vechi pentru a ne elibera de ele – pentru via]\.





I. 

DESCHIDERI ŞI PERSPECTIVE





INIŢIATIVA EVEI

La început a[ vrea s\ povestesc istoria unei femei de aproximativ
35 de ani, care mi-a scris [i care a participat la apari]ia acestei c\r]i,
f\r\ s\ [tie acest lucru. Am ob]inut acordul ei de a folosi con]inu -
tul scrisorii, dar f\r\ s\-i men]ionez numele adev\rat. De aceea am
hot\rât s\-i spun Eva.

Povestea Evei seam\n\, cel pu]in la început, cu numeroasele
po ve[ti despre care aflu aproape zilnic: abuzuri [i confuzii în copi -
l\rie, al\turi de duritate, ignoran]\ [i indiferen]\ din partea p\rin]ilor,
atitudine definit\ drept „educa]ie cu frica lui Dumnezeu“. Mai târ-
ziu au urmat dependen]a, încerc\rile de suicid, dou\ c\s\torii dis-
truse, trei terapii e[uate, scurte intern\ri, confuzii noi din cauza
medicamentelor, cure de dezintoxicare – un neîntrerupt lan] de su-
ferin]\. {i în plus propriul copil, o nou\ victim\, c\ci aceast\ fe-
meie nu poate fi mam\ cât timp nu a devenit mam\ pentru copilul
neglijat, abuzat [i ignorat care este ea îns\[i. În cele din urm\, ea
a reu[it, cu ajutorul unei terapii de dezv\luire, s\-[i salveze atât pro-
pria via]\, cât [i maternitatea, adic\ viitorul copilului ei.

Prin aceasta se deosebe[te povestea ei de multe altele pe care
le-am citit. Ea a reu[it, pentru c\ a eliminat ceea ce i s-a întâmplat
din reprimare, pas cu pas, într-un proces de durat\ – ani de zile –
[i, a[a cum scrie, va r\mâne deschis\ toat\ via]a la alte aspecte
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ale trecutului ei care îi pot deveni con[tiente [i pe care le va inte-
gra. Dar deja ace[ti primi ani de terapie au ajutat-o s\ se elibereze
de adic]ie, s\ renun]e la orbire [i s\ se protejeze pe ea [i pe copi-
lul ei. Ea nu mai e dispus\ s\ distrug\ via]a copilului [i pe a ei [i
acum poate face asta. C\ci dependen]a a fost pre]ul pentru ilu-
ziile f\r\ de care nu credea c\ poate s\ tr\iasc\. Acum îns\ poate.

Munca de a recunoa[te povestea adev\rat\ a fost în primii ani
atât de grea tocmai pentru c\ ezita mereu s\ cread\ c\ p\rin]ii sunt
capabili, din ignoran]\ fa]\ de propria istorie, s\-[i chinuie copiii
permanent, f\r\ ca nimeni s\-i împiedice. Dar corpul ei, sentimentele
ei, visele ei nu încetau s\-i relateze fapte – imediat ce a început s\
accepte adev\rul, imediat ce a fost preg\tit\ s\ ia în serios aceste
m\rturii, f\r\ a mai încerca s\ le alunge cu ajutorul alcoolului.

Schimbarea nea[teptat\ din via]a ei i-a trezit dorin]a s\ infor-
meze opinia public\ despre cunoa[terea la care a avut acces, în
cadrul acestei terapii, c\ci îi devenea din ce în ce mai clar c\ nu
era singura cu un astfel de destin. Cum anterior Eva fusese jurna-
list\, s-a gândit s\ produc\ filme pentru televiziune, care s\ pre-
zinte situa]ia copiilor maltrata]i din aceast\ perspectiv\. Credea în
interesul oamenilor responsabili din redac]ii, deoarece era convins\
de valabilitatea general\ a cunoa[terii ob]inute. Dar tocmai aici rezid\
dificultatea, din câte [tiu. Eva a subapreciat rezisten]a, reprimarea
care ac]ioneaz\ în cazul fiec\rui om. {i eu m\ lovesc, în contac-
tele mele cu reprezentan]ii responsabili din mass-media, de con-
secin]ele acestei reprim\ri, chiar [i atunci când ei î[i doresc explicit
contribu]ia mea (cf. Das verbannte Wissen, I, 5). Mai degrab\ pre-
fer\ s\ renun]e la informa]ii care sunt de o importan]\ vital\ pen-
tru noi [i pentru genera]iile viitoare decât s\ manifeste îndr\zneal\.
Se aga]\ de opinii dep\[ite, contrare vie]ii, pentru a nu fi constrân[i
s\-[i pun\ în discu]ie propriii p\rin]i.

Eva nu a luat în calcul acest fapt. A aflat în decursul terapiei ce
rezisten]\ masiv\ a opus ea îns\[i accept\rii adev\rului cu privire
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la comportamentul distructiv al p\rin]ilor ei. A trebuit s\ fac\ ni[te
eforturi mult prea mari, a spus ea, ca s\ ajung\ s\ vad\ [i s\ su-
porte adev\rul despre copil\ria ei. Dar certitudinea [i experien]a
c\ trupul ei devenea din ce în ce mai s\n\tos [i se elibera de de-
penden]\ cu fiecare bucat\ de adev\r, c\ ea îndr\znea s\ simt\ [i
s\ devin\ con[tient\, au f\cut-o s\ uite de rezisten]ele ei de odi-
nioar\. A vrut s\ poat\ spune dependen]ilor, cu ajutorul propriei
istorii, c\ exist\ o ie[ire, c\ ei nu mai trebuie s\ se distrug\ doar
pentru a r\mâne orbi. C\ci cunoa[terea nu omoar\, ci elibereaz\.

Discu]iile cu reprezentan]ii mass-mediei c\rora le comunica pla-
nurile ei i-au ar\tat rapid c\ speran]ele pe care le nutrea erau o
iluzie, chiar dac\ nu o iluzie atât de periculoas\ cum fusese cea legat\
de propria copil\rie, care a dus-o spre dependen]\. C\ci acum, cu
ochii deschi[i, ea putea corecta iluziile, nu mai era, ca în copil\rie,
dependent\ de oameni care se opuneau adev\rului. Mai târziu a
întâlnit [i al]i oameni care i-au confirmat experien]a. Din redac]ii
îns\ ea a auzit deseori c\ tema abuzului copiilor fusese deja abor-
dat\ cu un an înainte; de aceea trebuia s\ a[tepte înc\ un an, pen-
tru c\ nu se putea relua o tem\ „prea frecvent“.

Eva s-a gândit: „Nu este vorba de una dintre numeroasele teme,
precum o final\ de tenis sau cercetarea piramidelor, care sunt tra-
tate ast\zi cu multe eforturi tehnice. De ce nu se relateaz\ nici -
odat\ c\ în Antichitate [i în Evul Mediu timpuriu jum\tate dintre
to]i nou-n\scu]ii erau da]i doicilor, iar jum\tate dintre ei mureau,
[i c\ doicile erau numite, din acest motiv, f\c\toare de îngeri? De
ce cercetarea faraonilor este mult mai important\ decât informa]ia
c\ uciderea copiilor a f\cut parte înc\ de la început din cultura noas -
tr\ [i c\ înc\ nu ne-am eliberat de aceast\ mo[tenire? De ce aceste
informa]ii se g\sesc doar în câteva cercet\ri speciale, dar nu în
mass-media? De ce politicieni responsabili numesc proiectele de
cercetare cu privire la femeile abuzate sexual delir de grandoare?
Este vorba de viitorul nostru, de explica]ia originii suferin]ei umane
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[i dep\[irea gândirii medievale, despre eliminarea ignoran]ei care

a distrus 30 de ani din via]a mea [i care îi distruge mai departe pe

al]ii. Exact asta vreau s\ împiedic. Cum este posibil ca doar câ]iva

oameni s\ fie interesa]i de lucrul acesta? M\ simt vinovat\ dac\

nu fac ceva împotriva acestei distrugeri, de[i cunosc adev\rul. Asta

poate fi desemnat\ ca una dintre numeroasele teme? Nu este vorba

chiar de fundamentul existen]ei noastre? Nu cumva ne distruge

propria ignoran]\?“

Ca Eva gândesc probabil [i al]i oameni, pe care îi numesc „mar-

tori cunosc\tori“, oameni care lupt\ pentru adev\rul despre copil\rie

(cf. Das verbannte Wissen, p. 214). Eva nu a vrut s\ renun]e a[a u[or.

Era gata s\ ofere o perspectiv\ concret\, s\ fac\ publice p\r]i ale

propriei istorii pentru a împiedica oamenii tineri s\ alunece pe panta

dependen]ei. Dar partenerii ei de discu]ie din mass-media s-au temut

c\ acest lucru poate fi în]eles ca v\itare, ca mil\ de sine [i vic timizare.

Eva a contactat organiza]ia Eppoch (End Physical Punish ment of

Children), care urm\re[te scopuri asem\n\toare [i care lupt\ în

Anglia pentru o legisla]ie nou\, pentru a trezi con[tiin]a faptului

c\ abuzul copiilor este o infrac]iune grav\. Mi-a scris [i mie [i mi-a

propus fondarea unei ini]iative cet\]ene[ti în Elve]ia [i în Germania.

R\spunsul meu la scrisoarea ei este aceast\ carte. Sunt convins\

c\ ini]iativa cet\]eneasc\ [i alte eforturi ale Evei [i ale altor oameni

vor continua [i c\ nimeni nu îi mai poate împiedica s\-[i continue

munca de l\murire. Cartea de fa]\ este o dovad\ a faptului c\, prin

intermediul unor astfel de ini]iative, al]i oameni pot fi determina]i

s\ se exprime [i s\ relateze pove[tile proprii.

Capitolele acestei c\r]i, de[i î[i datoreaz\ existen]a unor ocazii

diferite, sunt foarte strâns legate între ele. Ele se învârt în jurul te-

maticii indicate în exemplul precedent: curajul schimb\rii ia na[tere

din revolta împotriva a ceea ce distruge via]a.



DIN ÎNCHISOAREA CONFUZIEI

Prima experien]\ cu zidul t\cerii am avut-o în copil\rie. Mama

mea obi[nuia s\ nu-mi vorbeasc\ zile în [ir, pentru ca în acest mod

s\-mi demonstreze puterea ei absolut\ [i s\ ob]in\ supunerea mea.

Avea nevoie de aceast\ putere pentru a-[i masca propria nesigu-

ran]\, de ea îns\[i [i de ceilal]i, dar [i pentru a se sustrage rela]iei

cu copilul ei, pe care nu l-a dorit niciodat\. Nevoile, întreb\rile, cere-

rile feti]ei se loveau de acest zid, f\r\ ca mama s\ se simt\ vino -

vat\ pentru duritatea ei, deoarece comportamentul ei îl considera

o pedeaps\ dreapt\, meritat\, pentru gre[elile f\cute, ca pe dato-

ria ei de a-mi da o „lec]ie“.

A fost greu pentru acest copil, care nu avea fra]i, al c\rui tat\

nu-l proteja niciodat\ [i care era rareori acas\, s\ suporte t\cerea

îndelung\ [i consecvent\ a mamei. Dar [i mai chinuitor decât t\cerea

îns\[i era efortul permanent [i lipsit de speran]\ al copilului de a

afla motivul pedepsei. Ca în Colonia penitenciar\ a lui Kafka, mi-

cu lui acuzat nu i s-a spus care era infrac]iunea de care se f\cea vi-

novat. Acest lucru a transmis mesajul: dac\ nu [tii nici m\car ce

ai f\cut ca s\ meri]i pedeapsa, nu ai con[tiin]\. Caut\, cerceteaz\,

f\ un efort pân\ când con[tiin]a î]i spune ce vin\ ai. Abia atunci

po]i încerca s\ te scuzi, [i dac\ ai noroc, vei fi iertat.
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Îmi d\deam eu seama c\ via]a mea începuse într-un regim to-

talitar? Cum a[ fi putut s\ [tiu? Nu a[ fi îndr\znit niciodat\ s\ gân-

desc asta. Mai degrab\ m\ îndoiam de corectitudinea sentimentului

meu c\ sunt tratat\ nedrept [i ignorat\, decât s\ o pun în discu]ie

pe mama mea. În plus, nu cuno[team nicio alt\ mam\, nu puteam

face nicio compara]ie. Cum mama mea pretindea c\ se sacrific\

[i î[i face datoria, eram de p\rere c\ nu-mi lipsea nimic. Mult mai

târziu am în]eles c\ inima ei era închis\.

Prin urmare, numai r\utatea mea putea fi de vin\, credeam eu,

pentru faptul c\ mama nu-mi vorbea, îmi lasa întreb\rile f\r\ r\s -

puns, îmi ignora rug\min]ile, îmi evita privirile [i îmi r\spundea la

iubire cu r\ceal\. Dac\ mama m\ ur\[te, înseamn\ c\ sunt demn\

de ur\, a[a gânde[te un copil.

Amintirea izol\rii din acele zile, singur\tatea copilului care caut\

cu disperare motivele pedepsei sale au r\mas reprimate în mine timp

de aproape 60 de ani. Am tr\dat-o pe atunci pe feti]a care voia s\

în]eleag\ cu orice pre] conflictele mamei ei pentru a-[i putea schimba

în sfâr[it destinul, pentru a o face pe mama de care avea nevoie s\

vorbeasc\. A trebuit s\ o tr\dez, pentru c\ nimeni nu m-a ajutat s\

v\d adev\rul [i s\-l suport. Mi-am continuat c\utarea vinei în labi-

rinturile conceptelor abstracte, care nu dureau atât de mult ca fap-

tele goale [i care mi-au promis un înlocuitor pentru orienta rea ratat\.

Am întâlnit fenomenul zidului t\cerii [i mai târziu, ca adult, dar

nu am fost expus\ la el niciodat\ în acest sens totalitar. Puteam

observa acest fenomen, îl puteam judeca, condamna, dar nu tre-

buia s\ m\ las dus\ în r\t\cire de el, m\ puteam ap\ra împotriva

acuzelor nedrepte, puteam c\uta ajutorul necesar, nu eram con-

damnat\ la orbire. S-a întâmplat mereu s\ întâlnesc oameni care

[i-au închis mai mult sau mai pu]in interiorul [i care nu erau ca-

pa bili de un schimb deschis de sentimente [i gânduri. De fiecare

dat\ am aflat c\ încercau s\ compenseze nesiguran]a lor emo]ional\
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prin putere. Evitarea faptelor, baricadarea cu ajutorul t\cerii li se

p\rea c\ este singura lor protec]ie.

Dar când m\ gândesc la toate aceste întâlniri cu zidul t\cerii,

îmi dau seama c\ niciuna dintre ele nu a fost atât de amenin]\toare

ca t\cerea mamei mele, pe vremea când eram complet dependent\

de ea. Ca adult am putut, dac\ mi se p\rea important, s\ confrunt

omul care tace cu întreb\ri [i fapte, s\-i observ comportamentul,

s\-mi verific judec\]ile sau puteam renun]a la rela]ie, pentru c\ aveam

acces la al]i oameni care nu t\ceau. Dar când eram copil nu am

avut aceast\ op]iune.

Nu am putut s\ spun: îmi caut alt\ mam\, o femeie deschis\,

care m\ ia în seam\, vorbe[te cu mine, îmi explic\ ce se întâmpl\

cu mine, care [tie, pentru c\ tr\ie[te con[tient, care nu m\ trateaz\

ca pe o mobil\. În copil\rie nu aveam nicio alt\ posibilitate decât

s\ suport t\cerea, s\ caut vina la mine – [i mai târziu s\ încerc s\ com-

pensez pierderea adev\rului meu cu specula]ii filozofice privind „in-

capacitatea de a cunoa[te adev\rul“. Pentru c\ ade v\rul faptelor

era de neconceput, trebuia s\ le neg.

Ast\zi [tiu c\ acest lucru s-a întâmplat multor oameni, chiar dac\

ei nu pot înc\ s\-[i aminteasc\ faptele. Unii pot îns\, iar relat\rile de -

spre abuzul în copil\rie se înmul]esc în toat\ lumea. Cei care rela -

teaz\ au uneori parte de confirm\ri de la cei care pân\ acum nu au

îndr\znit s\ se uite în urm\, pentru c\ au fost convin[i astfel din toate

p\r]ile, dar care acum sunt încuraja]i de aceste relat\ri s\ se confrunte

cu povestea propriei copil\rii. Dar ei se lovesc frecvent de un zid care

tocmai în cercurile intelectualilor este foarte greu de str\puns, pen-

tru c\ ace[tia s-au înarmat cu teorii împotriva întoarcerii refulatului.

{tiu c\ studen]ii care vor s\ se ocupe, în lucr\rile de absolvire,

de tema abuzului copiilor, la discu]iile preliminare, sunt descuraja]i

de profesorii lor. Ace[tia schimb\ rapid subiectul, se eschiveaz\, devin

superiori [i îi sf\tuiesc s\ aleag\ alt\ tem\. Dac\ studen]ii nu vor totu[i
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s\ renun]e, ei trebuie s\ ia în calcul c\ vor avea parte de dificult\]i.
Cum le vor suporta depinde de propria lor dezvoltare personal\.

Într-un manuscris care a[teapt\ înc\ s\ fie publicat, Lloyd de
Mause a descris destinul unui om de [tiin]\ str\lucit, a c\rui cerce-
tare de pionierat privind copil\ria a fost discreditat\ în Statele Unite
timp de dou\ sute de ani (cf. Glenn Davis, Childhood and History
in America, New York, 1976) atât de c\tre universitate, cât [i de
pres\, încât, în cele din urm\, acesta s-a sinucis. Era atât de dispe-
rat de faptul c\ prelegerile sale erau ignorate de autorit\]i, de figu-
rile paterne, încât [i-a luat via]a. Dac\ ar fi putut s\-l pun\ în discu]ie
pe propriul s\u tat\, ar fi fost în stare s\ vad\ spaima celui de al\turi.
Nu i-ar mai fi p\sat de autorit\]i [i nu s-ar fi sinucis.

Din câte [tiu, în toat\ lumea nu exist\ nicio singur\ facultate
unde s\ se studieze [i s\ se înve]e consecin]ele r\nilor suflete[ti
din copil\rie. Aceast\ situa]ie nu este uimitoare, dac\ ne gândim
c\ aproape fiecare dintre noi a fost victima unor maltrat\ri ascunse
sau manifeste, denumite frecvent „educa]ie“? {i c\ fiecare dintre
noi ar putea povesti volume întregi despre asta, dac\ nu ar tolera
zidul t\cerii, dac\ ar îndr\zni s\ simt\?

A nu mai trebui s\-]i tr\dezi senza]iile [i sentimentele, a nu te
l\sa distras de la adev\rul faptelor de nicio ideologie înseamn\ deja
s\ lucrezi la d\râmarea zidului t\cerii, pe care, în copil\rie, am înv\]at
s\-l respect\m [i care a produs mereu un comportament fascist.

Fascismul face posibil\ orice infrac]iune, pentru c\ î[i permite
s\ distrug\ via]a, f\r\ s\ trebuiasc\ s\ dea socoteal\ pentru asta.
El explic\ ce nu este demn de a tr\i [i distruge ce nu se adapteaz\.
Oamenii care în copil\rie au înv\]at doar limbajul violen]ei îl accept\
ca pe singurul normal, chiar dac\ mai târziu devin victime [i c\l\i
ai acestui sistem. Dar exist\ din ce în ce mai mul]i tineri care lupt\
pentru via]\ [i nu pentru distrugere. Ei aleg adev\rul faptelor, nu
ideologiile. Ei vor avertiza lumea asupra terorii, supunerii, asupra
adapt\rii brutale, înainte de a fi prea târziu pentru orice preven]ie.
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Ei vor percepe mai sensibil nuan]ele distructive decât anumi]i po-
liticieni cu experien]\, care înc\ mai p\streaz\ la loc de cinste min-
ciunile din educa]ia lor, deoarece sunt considerate corecte [i
necesare din perspectiva unei tradi]ii îndelungate.

D\râmarea zidului t\cerii, de care se love[te tema maltrat\rii
copiilor, marcheaz\ abia începutul unei dezvolt\ri ce trebuia s\ aib\
loc de mult. Ea creeaz\ condi]iile pentru eliberarea adev\rului din
închisoarea opiniilor contrare vie]ii. Dar pentru dezvoltarea adev\ -
rului, pentru ca adev\rul s\ lucreze în serviciul vie]ii este nevoie de
mai mult decât doar de cunoa[terea faptelor. Exist\, de pild\, oameni
care pot spune: în copil\rie am fost b\tut mereu. Totu[i ei sunt
foarte departe de adev\rul lor, pentru c\ nu-l pot sim]i. Le lipse[te
con[tiin]a, cunoa[terea emo]ional\ a ceea ce li s-a f\cut, a faptu-
lui c\ atunci când erau copii mici, lipsi]i de ap\rare, au fost prin[i
[i b\tu]i de adul]ii mânio[i. Ei spun: „b\tut“ identificându-se astfel
cu adultul incon[tient, distructiv, b\t\u[, care ignor\ copilul, îl vio-
leaz\, îl distruge, f\r\ s\-i pese deloc de consecin]ele acestor r\niri.
{i Adolf Hitler a admis c\ a fost b\tut. El a min]it doar în privin]a
r\nilor suferite, el [i-a negat sentimentele [i de aceea a devenit
uciga[ul a milioane de oameni. Nu ar fi ajuns la asta dac\ ar fi sim]it
[i [i-ar fi deplâns situa]ia, suferin]ele, dac\ nu [i-ar fi refulat ura
justificat\ pe tat\l s\u, ci ar fi tr\it-o [i ar fi în]eles-o con[tient, în
loc s\ perverteasc\ aceast\ ur\ într-o ideologie. Acela[i lucru este
valabil pentru Stalin, Ceau[escu [i pentru to]i ceilal]i copii b\tu]i
[i descuraja]i, care mai târziu au devenit tirani [i criminali.

Întoarcerea adev\rului este anun]at\ abia acolo unde se schimb\
pozi]ia, unde cuvântul „b\tut“ se denun]\ singur ca martor al dis-
pre]ului [i umilirii copilului. Abia când un om este preg\tit s\ simt\
sentimentele copilului b\tut care a fost odinioar\ [i s\ resping\ [i
s\ judece dispre]ul [i cinismul adultului poate spune c\ a dep\[it
bariera care duce spre adev\r. {i atunci el nu mai poate deveni un
pericol pentru al]i oameni.




