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Badanie przyczyn kazirodztwa na podstawie
analizy opinii sądowych
Incest: an analysis of the causing factors

STRESZCZENIE
Poddano analizie 64 raporty sądowe z Polski i 37
raportów z Holandii dotyczących kazirodztwa.
Stwierdzono różnice w poziomie edukacji, rodzaju
rodziny, edukacji seksualnej i poziomie inteligencji.
Polscy sprawcy czynów kazirodczych byli słabiej
wykształceni, pochodzili z patologicznych lub niepełnych rodzin, cechowali się niższym poziomem
inteligencji, emocjonalnie klasyfikowano ich jako
ekstrawertyków, byli obiektem nadużyć seksualnych
w dzieciństwie. Dla porównania — holenderscy
sprawcy czynów kazirodczych byli głównie introwertykami, posiadali lepsze wykształcenie i wyższe IQ,
w większości wywodzili się z normalnych rodzin.
W obu grupach najczęściej diagnozowano cechy zaburzeń osobowości połączone z uzależnieniem od
alkoholu. Autorzy sądzą, że nadużycia seksualne
w dzieciństwie, typ rodziny i czynniki społeczne przyczyniają się do rozwoju kazirodztwa.
Słowa kluczowe: kazirodztwo, analiza opinii sądowo-psychiatrycznych

ABSTRACT
64 forensic psychiatric reports from Poland and 37
reports from Holland concerning incest were analysed. There were transcultural differences in education, type of family, sexual education and level of
intelligence. Offenders from Poland were less educated, born in a disturbed or single parent family,
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having lower level of intelligence, emotionally classified as extravert type, have been abused sexually
in childhood. Offenders from Holland were mostly
introvert type, had better education and IQ, mostly
were from normal family. In both groups personality disorders traits alcohol dependence were the most
common diagnosis. The authors are in opinion that
sexual abuse in childhood and type of family and
social factors are a causative factor in the development of incest.
Key words: incest, analysis of the forensic psychiatry reports

Wstęp
Kazirodztwo nie jest chorobą, lecz zjawiskiem
kulturowo-społeczno-biologicznym. Zważywszy jego
częstość i konsekwencje — nie tylko w odniesieniu
do konkretnej ofiary, ale również do społeczeństwa
jako takiego — kazirodztwo przestaje być problemem tylko lekarzy.
W najnowszym piśmiennictwie światowym
można znaleźć przerażające opisy występujących
w rodzinach nadużyć seksualnych dotyczących dzieci.
O kazirodztwie mówi się również w kontekście przemocy seksualnej, przez co liczba ofiar wydaje się bardziej zatrważająca. W Wielkiej Brytanii, w ciągu 20
lat, o 144% wzrosła liczba gwałtów, o 14% — częstość wykorzystywania seksualnego dzieci, o 55%
— częstość kazirodztwa [23]. W Stanach Zjednoczonych liczba spraw karnych związanych z molestowaniem seksualnym wzrosła z 60 tys. w 1974 roku
do 2,4 mln w 1989 roku. Dane te uwzględniają również kazirodztwo [2]. Kilpatrick podaje, że częstość
kazirodztwa w Stanach Zjednoczonych w zależności
od przyjętej definicji wynosi od 0,6% (stosunek płciowy) do 24% (zachowania seksualne). Najczęściej, bo
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w 70%, kontakty seksualne dotyczą stosunków pomiędzy ojcem a córką, w 19% — relacji między bratem i siostrą, natomiast stosunki matki i syna stanowią zaledwie 1% [3]. Russel informuje, że tylko 2%
przypadków kazirodztwa zostaje wykryte, chociaż
przestępstw tego rodzaju jest 2–5-krotnie więcej [4].
Według badań Jamesa stosunki płciowe najczęściej
wymusza na dziecku ojciec [5]. Autor opisał 120 przypadków nadużyć seksualnych wobec dzieci, spośród
których w 52 sytuacjach głównym problemem było
regularne współżycie z ojcem. Autorzy amerykańscy
dostrzegli panującą niechęć środowiska medycznego i społecznego do przyjmowania wiadomości
o przestępstwach seksualnych wobec dzieci [6, 7].
James podaje, że sądy tylko w 11% wiedzą o nadużyciach seksualnych dokonywanych wobec dzieci,
a tylko 13% lekarzy uważa, że przestępstwo to należy zgłaszać do wiadomości władz [5].

Materiał i metoda
Stale wzrastająca liczba prac zmierzających do
zbadania i znalezienia przyczyn kazirodztwa oraz
zwiększająca się liczba doniesień na temat postępującej częstotliwości tego przestępstwa skłoniła autorów do przeprowadzenia badań o wymiarze międzykulturowym, opartych na analizie materiału polskiego i holenderskiego. Badanie ma charakter retrospektywny, jego podstawą jest analiza orzeczeń dla sądu,
przeprowadzona za pomocą kwestionariusza do badania osobowości seksualnej Gromskiej [8].
Materiał polski dotyczy 64 opinii na temat
sprawców kazirodztwa, wydanych przez Klinikę Psychiatryczną Akademii Medycznej w Gdańsku oraz
szpitale psychiatryczne w Gdańsku (Srebrzysko) i Starogardzie Gdańskim (Kocborowo) w latach 1971–
–1995. Materiał holenderski obejmujący 37 przypadków oparto na opiniach psychiatrycznych z okręgu
Hertogenbosch w latach 1971–1994. Porównano:
wykształcenie sprawcy, jego środowisko rodzinne
i socjalne, obciążenia rodzinne i osobnicze, konflikty z prawem. Dokonano analizy jego osobowości,
uwzględniając typ wychowania i więzi rodzinne.
Porównano częstość nieprawidłowego uświadamiania seksualnego i urazów seksualnych. Dokonując porównania cech sprawców, posłużono się testem chi2
niezależności danych jakościowych.

Wyniki badań
Po odrzuceniu wyników statystycznie nieznamiennych wyodrębniono grupę cech wspólnych dla
sprawców kazirodztwa oraz grupę cech specyficz-
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nych i uwarunkowanych czynnikami społeczno-kulturowymi.
W zakresie wykształcenia i poziomu inteligencji
różnica okazała się znamienna, bowiem w grupie
holenderskiej poziom wykształcenia jest mniej zróżnicowany i ogólnie wyższy niż w grupie polskiej. W Holandii coraz częściej zgłaszane są przypadki molestowania seksualnego w rodzinach lekarzy, prawników
czy policjantów, którym nie towarzyszą alkoholizm czy
molestowanie fizyczne, jakie spotyka się w niższych
warstwach społecznych. Inteligencja sprawców holenderskich była w 32% przypadków obniżona,
a w 8% — nawet ponadprzeciętna. W grupie polskiej
kazirodztwo częściej poprzedzały konflikty z prawem.
Może to wynikać z towarzyszących kazirodztwu aktów maltretowania rodziny. Zgłaszalność jest oczywiście mniejsza, kiedy podejrzanym jest sędzia czy szanowany policjant. W grupie polskiej najczęstszy jest
surowy typ wychowania, który może być reprezentowany przez jednego z rodziców. Częstsze w grupie
holenderskiej przedwczesne dojrzewanie seksualne
można tłumaczyć swobodnym wychowaniem w wielu rodzinach. Jednakże molestowanie seksualne prowadzi do tych samych skutków. W grupie holenderskiej zwracają uwagę częste skargi na dolegliwości
nerwicowe przed czynami kazirodczymi i w ich trakcie, czego nie stwierdzono w materiale polskim (50%).
Fakt, że polscy sprawcy nie są notowani w kartotece
poradni psychiatrycznej, wypływa z różnic kulturowych. Ciekawie przedstawiają się wyniki badań w zakresie potrzeby więzi. Badani holenderscy, w przeciwieństwie do grupy polskiej, podawali, że potrzeba
ta była w okresie ich dzieciństwa zaspokojona. Jednakże więzi rodzinne w Holandii często są luźne, może
więc zachodzić tam nieuświadomione zaniedbanie
w zakresie potrzeb emocjonalnych. Konsekwencją
swobodnego wychowania, cechującego się brakiem
wytyczenia konkretnych granic i konsekwencji w systemie kar i nagród, jest lęk przed odrzuceniem i przed
intymnością. Osoba taka szuka potwierdzenia w bezpiecznych związkach, do których może należeć kazirodztwo, albo ucieka w izolację społeczną. Dla holenderskich sprawców charakterystyczny jest lękowy typ
więzi, co jest wynikiem swobodnego wychowania,
które stwierdza się trzykrotnie częściej niż w rodzinach polskich. Połowa holenderskich sprawców czynów kazirodczych to kierowcy transportu międzynarodowego albo pracoholicy. Ich wypowiedzi mieszczą
się w normach przeciętnego środowiska, w którym
przeważa introwertyzm (u kalwinów) albo luźne
związki (u liberałów). Polska grupa reprezentuje inny
typ patologicznych więzi rodzinnych — rodziny są
często rozbite, zaniedbane lub pozostają pod wpły-
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wem przemocy. Badania potwierdziły też istnienie
różnic w obrębie zaistniałych regresji i fiksacji rozwoju seksualnego oraz identyfikacji i rozwoju nastawienia antyspołecznego, a także niektórych typów zaburzeń osobowości.
Przeciętny holenderski sprawca czynów kazirodczych odznacza się niskim lub miernym stopniem
wykształcenia, pochodzi z miasta, ma wystarczająco lub pozornie ustabilizowaną sytuację rodzinną,
często nadużywa alkoholu, często leczy się z powodu chorób somatycznych, wydaje się schorowany,
może nawet robi wrażenie hipochondryka, miał konflikty z prawem, jego wychowanie było swobodne,
w dzieciństwie doznał (choć niekoniecznie) urazu
seksualnego, był prawidłowo uświadomiony seksualnie, rozwijał się niezgodnie z fazami rozwoju seksualnego, mogą u niego występować zaburzenia fiksacji libido lub regresja. Są u niego obecne zaburzenia dotyczące niespełnionej potrzeby więzi i zaburzenia identyfikacji. Ma niedojrzałą osobowość, cechy socjopatyczne lub charakteropatię. Miewa zaburzenia libido i samooceny, jest introwertykiem,
charakteryzuje się obecnością kompleksów i niską
inteligencją.
Przeciętny polski sprawca czynów kazirodczych
odznacza się zdecydowanie niskim stopniem wykształcenia i ma obniżony poziom inteligencji. Pochodzi ze wsi z rodziny niepełnej, często nadużywa
alkoholu. Był nieprawidłowo uświadamiany i zetknął
się w rodzinie ze zboczeniami. Mógł doznać urazów
psychicznych, fizycznych lub seksualnych. Miał konflikty z prawem, mimo surowego wychowania. Doznał zastraszenia, kompromitacji lub próby uwiedzenia w dzieciństwie, mógł rozwijać się niezgodnie z fazami rozwoju libido, doświadczyć regresji lub fiksacji, mogły u niego również wystąpić zaburzenia identyfikacji. Rozwój przebiegał antyspołecznie i niezgodnie z normami. Polski sprawca czynów kazirodczych
ma niedojrzałą osobowość, cechy psychopatyczne,
może mieć charakteropatię, nerwice lub zaburzenia
libido, cechuje go zaburzona samoocena, kompleksy i słaba samokontrola. Jest raczej ekstrawertykiem.
Z badań autorów wynika, że kazirodcy mają
niedobór poczucia własnej wartości, co często wynika z faktu nieposiadania w dzieciństwie oparcia ze
strony ojca — a więc modelu identyfikacji. Bywa, że
w szkole gnębią ich inne dzieci, co prowadzi do uczucia osamotnienia, a masturbacja, uprawiana przez
nich w okresie pokwitania, stanowi swego rodzaju
pocieszenie. Sprawcy czynów kazirodczych w dzieciństwie częściej niż ich rówieśnicy są maltretowani
w rodzinie, co prowadzi do niedostatecznego rozwoju ich osobowości. Na pozór ich zachowanie jest

normalne, w istocie zaś ich system norm i wartości
jest pełen luk. Pod względem rozwoju emocjonalnego kazirodca zachowuje się jak „dziecko wśród dzieci”. Zdarzają się cykliczne zachowania kazirodcze,
które mogą powtarzać się, kiedy dochodzi do różnie
uwarunkowanej dysocjacji lub uzależnienia alkoholowego. Podstawowym warunkiem urzeczywistnienia czynów kazirodczych jest przełamanie oporu
dziecka poprzez użycie przemocy, kuszenie lub uwiedzenie. Trzeba pamiętać, że obwinianie dziecka
o prowokowanie działań seksualnych czy też poglądy o korzystnym wpływie seksu uprawianego przez
osobę dorosłą z dzieckiem wywodzą się z kręgów
pedofilnych, które w latach 70. w niektórych krajach europejskich działały legalnie. Nie da się jednak
ukryć, że wiele ofiar świadomie podtrzymuje raz zainicjowany związek seksualny ze względu na różnego rodzaju korzyści, ze względu na potrzebę kontaktu seksualnego lub po prostu satysfakcjonuje je
poczucie władzy, jaką mają nad sprawcą. Powoduje
to odwrócenie układu siły: sprawca-ofiara.
Wyniki analizy opinii sądowo-psychiatrycznych,
porównujące cechy polskich i holenderskich sprawców czynów kazirodczych, prezentuje tabela 1.

Dyskusja
Zgłaszalność przestępstw seksualnych jest niewielka, a przestępstw wobec dzieci — po prostu
znikoma. Tym samym wykrywalność tego rodzaju
przestępstw zupełnie nie odzwierciedla stanu faktycznego. O nadużyciach seksualnych wobec dziecka dowiadujemy się najczęściej z wywiadów pacjentów dorosłych [9].
W Polsce kazirodztwo stanowi około 20% zgłaszanych przestępstw seksualnych, według prawomocnych wyroków sądowych — 10%. W Holandii czyny
kazirodcze stanowią 50% zgłaszanych przestępstw
seksualnych, z czego 75% kończy się wyrokiem skazującym [10]. Do początku lat 80. XX wieku sytuacja
w Holandii wyglądała jak obecnie w Polsce — ofiary
kazirodztwa rzadziej zgłaszały to przestępstwo wymiarowi sprawiedliwości [11]. Z gdańskich kronik i statystyk sądowych z lat 70. i 80. wynika, że zgłaszanych
jest około 100 przypadków kazirodztwa rocznie, z czego skazanych zostaje 30–40 sprawców [12].
Kazirodztwo w Polsce w 75% dotyczy stosunków między ojcem a córką. Analiza materiału z lat
70. ubiegłego wieku, dotycząca 310 związków kazirodczych, wykazuje, że ojcowie traktowali trwające
po kilka lat współżycie z córkami jako naturalne. Ze
związków tych przyszło na świat 46 dzieci, a w 24
przypadkach doszło do przerwania ciąży. W Holan-
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Tabela 1. Porównanie cech holenderskich i polskich sprawców czynów kazirodczych
Table 1. Comparison of the features of Polish and Dutch sexual offenders
Cechy porównywalne

Holenderski sprawca
czynów kazirodczych

Pochodzenie
Stopień wykształcenia i poziom inteligencji

Miasto

Wieś

Niski lub mierny

Zdecydowanie niski

Pełna

Niepełna, patologiczna

Rodzina
Typ wychowania

Swobodne

Surowe

Uświadomienie seksualne

Prawidłowe

Nieprawidłowe

Typ osobowości

Introwertyk

Ekstrawertyk

Dolegliwości nerwicowe

Stwierdzono

Nie stwierdzono

Spożywanie alkoholu

Tak

Tak

Konflikty z prawem

Tak

Tak

Zaburzenia identyfikacji

Tak

Tak

Tak, ale niekoniecznie (25%)

Tak (50%)

Stopień pokrewieństwa między najczęstszym
sprawcą i ofiarą

Wuj

Ojciec

Ojciec jako sprawca kazirodztwa

3,2%

75%

Zgłaszalność kazirodztwa jako przestępstwa seksualnego

50%

20%

Urazy psychiczne, fizyczne, seksualne

dii stosunki z ojcem lub ojczymem znajdują się dopiero na trzecim miejscu — po stosunkach z wujem
i bratem — i stanowią 3,2% wszystkich przypadków
kazirodztwa [13]. Jednakże dane te dotyczą wszystkich przypadków, w tym — niezgłaszanych wymiarowi sprawiedliwości. Natomiast z danych w uzyskanym materiale własnym wynika, że ponad połowę
sprawców stanowili ojcowie [11]. Dane światowe
dotyczące kazirodztwa są rozbieżne, ponieważ różne są metody badań, a definicja kazirodztwa także
nie zawsze jest jednoznaczna [14]. Wszyscy są jednak zgodni co do faktu, że częściej ofiarami są dziewczynki a sprawcami — mężczyźni. Także w odniesieniu do niewielkiej zgłaszalności kazirodztwa poglądy są zgodne. Badania ofiar rodzin są utrudnione
przez hermetyczne izolowanie problemu do najbliższego kręgu, przyjmowanie postaw zamkniętych
i wzbraniających, a także powierzchowne opisy faktów. Według Orra wywiady dotyczące kazirodztwa
są powierzchowne, często nieprawdziwe albo błędne, w przeciwieństwie do wywiadów dotyczących
otitis media grupy przeciwstawnej [6]. Lekarz, biegły sądowy nie ma na ogół możliwości dotarcia do
wielu aspektów badanego przypadku. Dotychczas
w większości prac obwinia się osobę dorosłą, a dziecko traktuje jako niewinną ofiarę. Jednak sytuacja psychologiczna jest bardziej złożona. Aby ją poznać, trzeba zbadać funkcjonowanie rodziny jako grupy społecznej, w której doszło do kazirodztwa. Bywają rodziny, w których uczucia objawiają się szczególnie
przez powiązania seksualne i w takich rodzinach
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zażyłość socjalna z dzieckiem miewa charakter powiązań seksualnych [15]. Matka na przykład bawi
się narządami synka, wiedząc, że może mu sprawić
tym przyjemność, ojciec obnaża się, wyczuwając zainteresowanie dziecka, albo dokonuje niewinnych
praktyk noszących znamiona pettingu. Tak więc atmosfera rodzinna, atmosfera więzi uczuciowych
może być także źródłem ekscytacji seksualnej. A przecież w rodzinie obowiązują prawa życia społecznego wywodzące się z prawa zachowania gatunku i rodzice, tworząc pierwszą grupę społeczną, bezwarunkowo przestrzegają praw eugenicznych.
Egzogamia — zdaniem antropologów kultury
— jest najstarszym prawem ludzkim. Z subiektywnego punktu widzenia przestrzeganie jej praw może
być utrudnione przez implikacje związane z prawami intymności, rozbudowanymi w rodzinie, w której
dominują najsilniejsze związki biologiczne. Jednak
są one przełamywane przez prawo zachowania gatunku i ekspansję popędu seksualnego na zewnątrz
do otaczającego świata. Istnieją przynamniej trzy
możliwości uczestnictwa w kazirodztwie: udział bezpośredni (udział sprawcy, ofiary) i udział któregoś
z rodziców, tego trzeciego, nieuczestniczącego w kazirodztwie. Ażeby obwiniać jedną lub drugą osobę,
trzeba poznać rolę każdej z trzech osób biorących
udział w sytuacji kazirodczej.
Nie opisano ani jednego zgonu dziecka w następstwie gwałtu kazirodczego, podczas gdy w ogólnej liczbie pedofilów zabójcy nie należą do rzadkości. Brak tych krańcowych, dramatycznych następstw

www.psychiatria.med.pl

Jadwiga Gromska i wsp., Przyczyny kazirodztwa na podstawie analizy opinii sądowych

stosunków z dzieckiem w przypadkach kazirodztwa
nasuwa przypuszczenie, że sprawcy czynów kazirodczych reprezentują inny typ osobowości niż pozostali pedofile, oraz przypuszczenie, że w przestępstwach kazirodztwa zaznaczają swój wpływ specyficzne czynniki społeczne. Tak więc tam, gdzie w grę
wchodzą związki rodzinne, istnieje wpływ niezbadanego, ale określonego tła rodzinnego. Na podstawie wielu amerykańskich badań Staffleu podaje cechy osobowości sprawców przestępstw seksualnych
[16]. Są to: niedojrzała osobowość, nieprawidłowy
rozwój psychoseksualny, niewykształcenie socjalizacji seksualnej oraz słaba kontrola nad impulsami.
Kazirodcy mają problemy z własnymi emocjami, częściej niż inne dzieci doznali maltretowania fizycznego lub urazu seksualnego [17, 18]. Wśród sprawców kazirodztwa 30% przejawia skłonności typowo
pedofilne. Wśród czynników charakteryzujących
sprawców molestowania seksualnego dzieci bardzo
ważną rolę spełnia alkohol, który przyczynia się do
odhamowania impulsów seksualnych, zniesienia zahamowań moralnych, jak również — używany świadomie przez sprawcę czynu kazirodczego — stanowi rodzaj alibi moralnego [19]. Również stres jest
częstym czynnikiem wyzwalającym potrzebę kompensacji poprzez zaspokojenie seksualne [20]. Z badań własnych wynika, że w grupie polskiej urazy seksualne miały miejsce u połowy sprawców, podczas
gdy w grupie holenderskiej zachodziły one jedynie
w 1/4 przypadków, co jednak ciągle przewyższa holenderskie dane statystyczne [21]. Callan podaje, że
dziewczynki wychowywane przez matki są trzy razy
częściej narażone na agresję seksualną niż ich pozostałe koleżanki [22]. Autor ten wymienia także jako
przyczynę kazirodztwa złe warunki socjalne i mieszkaniowe. Sugeruje on, że matka czasami akceptuje
związek męża z córką, aby utrzymać pełną rodzinę
i aby jej nie utracić, przyjmując pozycję matki męża,
podczas gdy jej córka pełni rolę żony. Badania ofiar
gwałtów ujawniają, że poszkodowane dzieci mają
przeciętną lub niską inteligencję, są zaniedbane uczuciowo i wychowawczo oraz są nadmiernie samodzielnie i przedwcześnie dojrzałe społecznie. Mimo to
podkreśla się, że dzieci te nie przejawiają skłonności
do kłamstwa. Przyjmują dwie postawy: „wściekłego” lub „żebrzącego” dziecka [23]. Gromska w swoich badaniach dotyczących stosunków wiktymologicznych wykazała, że można założyć istnienie mechanizmu udziału badanych dziewcząt w przestępstwie, który polega na tym, że przejawiają one

w swoim zachowaniu cechy charakteryzujące też
przestępcę, skupiając przez to jego uwagę, powodując rezonans afektywny i prowokując określone
zachowania [24].

Wnioski
Kazirodztwo, będące nie chorobą, a zjawiskiem
kulturowo-społeczno-biologicznym ze względu na
częstość i konsekwencje nie tylko dotyczące konkretnej ofiary, ale również całego społeczeństwa, przestaje być tylko problemem medycznym. Wszyscy
autorzy zajmujący się kazirodztwem podkreślają konieczność interdyscyplinarnego badania problemu,
uwzględniającego aspekty socjologiczne i psychologiczne, czego nie można by przeprowadzić na podstawie retrospektywnych badań orzeczeń sądowych.
Z opracowanych przez autorów niniejszej pracy badań wynika, że, niezależnie od kultury, istnieje zespół cech charakteryzujących sprawcę kazirodztwa. Sytuacja rodziny, z jakiej się on wywodzi, jest
zwykle chwiejna i zaburzona. Prowadzi to do nieprawidłowego wykształcenia emocji i funkcjonowania w społeczeństwie. Ponadto urazy seksualne
doznane w dzieciństwie są znamiennie częstsze
u badanych sprawców. Warunkuje to niedojrzałość
osobowości lub wręcz powstanie zaburzeń osobowości, przejawiających się obecnością cech antyspołecznych lub narcystycznych. Znamienne jest częste uzależnienie od alkoholu, często inicjujące kazirodztwo. Fakt, że rozwój seksualny bywa przedwczesny i niezgodny z fazami rozwoju, jest konsekwencją doznanych urazów i niewykształcenia prawidłowego życia emocjonalnego. Autorzy nie
stwierdzili w swoim materiale czynników związanych z genetycznymi uwarunkowaniami kazirodztwa. Właśnie czynniki rodzinne i społeczne warunkują powtarzanie się kazirodztwa w następnych
pokoleniach. Matki, które same doznały urazu kazirodczego, nie zapewniają dostatecznego bezpieczeństwa własnym dzieciom. Ojcowie, którzy byli
jako dzieci wykorzystywani seksualnie, często dopuszczają się przestępstw seksualnych.
W pracy niniejszej zwraca się również uwagę
na potrzebę większego nacisku na prawidłowy rozwój dziecka na łonie rodziny. Należałoby więcej uwagi poświęcić emocjonalnemu rozwojowi dziecka,
uświadamianiu seksualnemu i lepszej socjalizacji. Są
to warunki sprzyjające przerwaniu cyklu kazirodztwa
powtarzającego się w następnych pokoleniach.
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