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Предговор към изданието от 1975 г.

Това беше втората ми книга и първо антропологично 
 изследване за това как растат децата в примитивно 
общество. В Самоа, където изследвах девойките, от-
крих, че трябва да изуча младежите в предпубертет-
на възраст, за да разбера подрастващите. Ето защо 
реших да насоча изследването си и към малките деца, 
докато растат, за да се превърнат в млади мъже и 
жени в меланезийско общество. Това беше първият ми 
опит с предписмено общество, в което никой не мо-
жеше да чете или да пише, а активните военни дейст-
вия бяха престанали само десет години по-рано. Беше 
и първата теренна работа, която извърших заедно с 
Рео Форчън. Оженихме се точно преди да отидем до 
Манус. Той беше изумен, когато установи колко по-от-
крити и прями са манусите в сравнение с добуанците3, 
които беше изучавал; аз се удивих, че бяха толкова 
по-енергични и по-материалистични от самоанците.

Обитателите на лагуната ни приветстваха като 
потенциални участници в икономическия им живот, 
които щяха да им спестят дългите пътешествия с 
кану в търсене на нововъведените европейски стоки. 

3. Жителите на о. Добу, също в Папуа Нова Гвинея. – Б. пр.
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Научихме се да разбираме детайлите от живота им, 
тъй като антропологията ни беше подготвила – да 
научим бързо примитивен език, да структурираме 
потока от събития, минаващи пред очите ни, така 
че да станат разбираеми. Но опитът на тези хора 
беше толкова далеч от нашия собствен, че те не мо-
жеха да ни разберат както нас, така и това, което 
се опитвахме да направим. Тръгнахме си с изписани 
тетрадки, купища снимки, ярки спомени за живот в 
постоянно съприкосновение с жителите на шумно-
то рибарско селце, в средата на което се издигаше 
нашата къща. Когато си тръгнахме, те биха гонга в 
ритъма на смъртта, защото не очакваха да ни видят 
отново.

Написах тази книга, докато се подготвях за дру-
го пътуване до Нова Гвинея, с надеждата, че в бъде-
ще ще получа някакви новини от хората, особено от 
децата, които опознах толкова добре. От време на 
време някой кораб минаваше покрай Манус и получа-
вах бележка от някой пътник. Но изглежда това беше 
затворена страница. Бях хванала хората в момент, 
в който войната беше приключила, преди мисионе-
рите да ги достигнат, и знаех, че не след дълго вятъ-
рът на промяната, духащ неумолимо от запад, щеше 
да промени живота им завинаги. Междувременно ето 
ги тук, точно както ги опознах, и както ги описах, 
увековечени в страниците на книгата, както карти-
ни от по-ранните епохи са увековечени в стенописи 
в Крит или по гръцки вази – вън от времето и като 
част от човешкия ни опит.

Книга като тази трябва да бъде разбрана в контек-
ста на периода, в който е написана, какво авторът 
е научил и се е надявал да научи, както и позицията 
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на хората, които е изучавал, в процес на промяна от 
примитивен народ към членове на модерния свят. В 
края на 20-те години на XX в. не разполагахме с мето-
дите, които имаме днес, за съхранение на сведения-
та за човешкото поведение. Нямахме аудио касети, 
нито филми, нито видео, нито проективни тестове. 
Не разполагах с модели, въпреки че имаше два очаро-
вателни разказа за детския живот на американските 
индианци и африканците, написани от любители. Но 
пък имах купища въпроси.

Моите въпроси бяха съсредоточени около две 
теми: ако, както считаха Фройд, Пиаже и Леви-Брюл, 
възрастните диваци (както наричахме примитивни-
те народи тогава) бяха като цивилизовани деца, то 
тогава какви бяха примитивните деца? Това звучи 
като очевиден въпрос, но никой не го беше задавал. 
Имаше една презумпция, че някак за примитивните – 
деца и възрастни – може да се мисли като едно цяло, 
докато за нашите собствени деца се провеждаха 
най-щателни опити да се проследи психо-социалното 
им развитие. Ето защо реших да изследвам група при-
митивни деца; как се научават да бъдат възрастни; 
дали мисленето им е същото като на всички други 
деца, дали, както постулираха психолозите, то е ани-
мистично, изпълнено с вярвания в магични и митични 
същества, невъзприемчиво към реалността?

Вторият проблем, който ме вълнуваше, но който 
не съзнавах, че ще се превърне във фокуса на моето из-
следване, беше дали обществата могат да се проме-
нят като се промени начинът, по който се отглеж-
дат децата им. През 20-те години откритията на 
психоанализата и утопичните надежди за по-добро 
общество се събраха в идеите за прогресивното обра-
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зование, при което децата посещават училища, в кои-
то ученето е удоволствие, а не тежко бреме; където 
съвместната работа замества конкуренцията; оцен-
ките се премахват и децата общуват с учителите 
си свободно и непринудено. Вярвахме, че чрез такава 
промяна в начина на обучение, предхождана от по-мал-
ко строгост в грижата за бебетата и малките деца, 
ще произведем общества, които не са толкова конку-
риращи се, експлоатиращи и отдадени на войната и 
подтисничеството в сравнение с нашето собствено.

Първата световна война все още беше ярък спомен 
в умовете ни, както и начинът, по който САЩ първо-
начално представи мечтата за по-мирен свят чрез Об-
ществото на народите и след това предаде тази меч-
та. Беше период на благоденствие и инфлация от една 
страна, и отдалечаване от икономическите и полити-
ческите притеснения. Моето поколение, завършило 
колеж през последните десет години, се интересуваше 
повече от отделния човек, отколкото от социалните 
движения; от възможностите на човешкия дух, откол-
кото от организацията на земеделието, опасностите 
от безработицата, трудностите при управлението 
на градовете или последствията от механизацията. 
Всичко това се появи само няколко години по-късно, ко-
гато Голямата депресия се настани в САЩ, а последи-
ците от нея се разпространиха в целия свят. 

Но през 1928 г., когато тръгнах за Манус, все още 
говорехме за кола във всеки гараж и пиле във всяка 
тенджера4. Междувременно като млади антрополо-

4. Израз, използван в президентската кампания на републиканците през 
1928 г. Символ на големите очаквания през „Бурните двайсет“ години на 
XX в., когато в САЩ и Западна Европа има толкова силно икономическо 
развитие, че се появява вярата, че бедността може да изчезне. – Б. пр.
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зи, като писатели и артисти (а много малко от нас 
осъзнаваха какво се случва) бяхме дълбоко загрижени 
за масовото унищожение на културата на малкото 
оцелели примитивни общества. Собствените ни на-
деждите за по-добър свят бяха преплетени, както 
и днес, с вярата, че ако можеше да отглеждаме деца-
та по по-различен начин, част от проблема ни ще се 
реши.

В много отношения този период напомня на 70-те 
години на XX в. Акцентът върху цялостната личност 
на детето, виждано като индивидуалност, контрас-
тираше с бихейвиоризма на периода – който днес би-
хме нарекли модифициране на поведението – съгласно 
който децата бяха подлагани на строги режими, при 
които физическият израз на обич беше силно ограни-
чаван. Имаше дебати относно относителните ползи 
от прекомерната толерантност – характеризирани 
от историята за едно дете, което напусна прогре-
сивно училище, за да учи в традиционно и щастливо, 
обяви, че в новото ù училище: „Ако искаш, можеш да 
бъдеш добър, а ако не искаш, не е нужно да се бориш“. 
Спори се и сега, и преди, относно това до каква степен 
липсата на често пътуващия баща от дома ощетява 
децата, растящи в предградията. И тогава, както и 
днес, се дебатираше около работната етика, която 
поставя акцент върху материалното богатство и 
материалния успех за сметка на човешките отноше-
ния и изкуството. И тогава, както и днес, същест-
вуваха хора, които защитаваха по-толерантното 
отношение към изграждането на човешкия характер.

Именно от атмосфера на охолство, материализъм 
и състезателност, характеризирани като доктрина-
та „най-силният оцелява“ или „всяко момче може да 
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стане президент“, поех към теренното изследване, 
което тази книга документира. Няколко седмици, 
след като се върнахме от Манус, през есента на 1929 
г., започнаха банковите фалити, а борсовият пазар се 
срина. Баща ми – икономист, на чиито предсказания 
се доверявам, ме предупреди: „Сестро, имаш точно 
десет години до следващата война!“ Отговорът ми 
беше да се реша да прекарам колкото се може повече 
от тези десет години в Тихоокеанския регион и да 
спася колкото мога от безценното знание, все още 
запазено там. Изгледите за нова световна война то-
гава не представляваха такава заплаха, каквато по-
стави началото на Втората световна война пред 
човечеството и възможността за пълно унищоже-
ние на всички живи същества все още беше кошмар 
от поезията и научната фантастика. Но вълната на 
модернизацията, заедно с мисионерския устрем на ев-
ро-американското общество, бързо заливаше света; 
имаше вероятност с грижите около още една война и 
още по-силното разпространение на унищожението 
в Тихоокеанския регион, да не остане нищо.

Ето защо Рео Форчън и аз работихме максимално 
бързо. Имах щастието да бъда назначена за помощ-
ник куратор в Американския музей по естествена 
история, където се очакваше да разработя изслед-
ването си като част от обичайните си задължения. 
Рео Форчън имаше изследователска стипендия от 
Колумбийския университет. През деня аз работех 
по тази книга, а той пишеше за религията на мануси-
те, а вечер четяхме един на друг това, което бяхме 
свършили през деня. Взаимодопълващите ни се знания 
поддържаха един жив поток от информация, който 
през деня течеше по телефона и в двете посоки. Не-
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говото усещане, че няма почти никакво значение как 
се отглеждат децата за това какви стават в крайна 
сметка, защото обществото винаги надделява, беше 
по-силно от моето и донякъде обяснява акцента, пос-
тавен в тази книга. Все още нямах ясна представа как 
начинът на отглеждане на децата оформя характе-
рите им и начина, по който изразяват социалните 
институции, които споделят с много други хора, и 
които променят по малко, както различните ими-
грантски групи, пристигнали в САЩ, оформят и про-
менят отделните европейски традиции, в рамките 
на които е колонизирана тази страна.

Но все пак вече бях обучен наблюдател. Наблю-
денията в тази книга, макар и разположени в много 
по-просто и по-непълно теоретично разбиране за 
това, което днес наричаме изследване на култура и 
личност, се потвърдиха и при по-късни проучвания 
в Манус и в други части на света, и от развиващи се 
теории. Такива бяха манусите през 1928/1929 г. Нито 
те, нито който и да е друг народ ще бъдат отново 
същите. Самите те живеейки и приемайки – макар и 
без да разбират целите им – двама непознати бели, 
представители на проникващите групи на друга раса 
и съвсем различна култура, самите те – народът на 
манусите от селището Пери – през 1928 г. доприне-
соха неимоверно за познанието ни за човешките съ-
щества, а и за знанието за нас самите и следващите 
поколения.

Днес, в свят много по-опасен от този през 1929 г., 
и под надвисналата сянка на нова Световна война, 
сме изправени пред същите проблеми, които ни се 
изпречиха в началото на Голямата депресия. Има-
ме същите защитници на свободната неограничена 
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конкуренция, действието на пазарната система, на 
образоването, което подготвя хората да работят 
непрестанно и непрекъснато през целия си живот в 
замяна на отложени награди, под камшика на строга 
и коравосърдечна съвест. И днес имаме и противоре-
чието дали можем да променим характера на едно об-
щество, като отглеждаме децата по друг начин. Дали 
институции като Хедстарт5, разположени в сърцето 
на градските бедняшки квартали, ще спасят децата 
да не последват моделите на отчайващите лишения, 
които виждат във възрастните около себе си, или е 
нужно нещо друго?

Днес, както и когато пишех тази книга, търсим 
начини да освободим потенциала на децата, да си въз-
върнем донякъде свободната комуникация със собст-
вените си тела, които манусите са постигнали за 
децата си с изобретателност, която нито те, нито 
ние знаем как да запазим. Днес, както и тогава, се 
питаме за относителните добродетели, носени от 
пуританското користолюбие и стандарт на живот, 
много по-висок от когато и където и да било сред къс-
метлиите в развитите и развиващите се страни, и 
нещастието от несбъднатите очаквания, по-голя-
мо от когато и да било за милиард и половината с не 
толкова голям късмет.

Докато пишех за манусите, от вече несъществу-
ващия Сатърдей Ивнинг Поуст ме помолиха за статия, 
сравняваща живота на нашите и техните младежи. 
Написах я като разгледах начина, по който мануси-
те преживяват едно спокойно детство, през което 

5. Хед старт е американска държавна програма за услуги в областта на 
детското образование, здравеопазване, хранене и участието на роди-
телите в тяхното отглеждане. – Б. пр.
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се насажда очакване за упорити усилия в живота им 
като възрастни, сравнен с американското детство 
и американското виждане за юношеството като 
най-хубавата част от живота, последвани от не 
толкова приятна зрелост. Не само отказаха да пуб-
ликуват статията, но и бяха възмутени от нея като 
противоречаща на нашите ценности!

Днес знаем това, което не знаехме тогава за от-
глеждането на деца. Като бебета вкъщи и по-късно в 
рамките на обществената образователна система, 
методите за отглеждане на деца ги излагат на влия-
нието на културата на обществото, така че те по 
необходимост усвояват ценностите на това обще-
ство. Освен това изключително важно е как, кога и 
с какви средства точно се насаждат тези ценности. 
Дали децата ще ги приемат с бурно одобрение, безу-
частен конформизъм, мълчаливо отчаяние, безна-
деждност или евентуално бунтарство, всичко това 
е тясно свързано с това как те се отглеждат и как се 
редуват фазите на свобода и ограничения.

Днес знаем много неща, които са ни били неизвест-
ни преди, за това как стегнатото повиването на бе-
бетата се вмества в начина, по който руските деца 
опитват живота за първи път, както и за начина, по 
който руските родители гледат на тях по-нататък. 
Знаем как ранното детство в Япония, по време на 
което се дава силен израз на топлотата и се толери-
ра агресията, е последвано от строгост и взискател-
ност в годините на училището, и как агресивното 
поведение може да пробие през дисциплината. Наясно 
сме, че асоциациите, които правим в САЩ, когато 
става дума за пакостите и бунта срещу училището, 
контрастират с асоциациите с училищната дисци-
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плина и политическата отговорност, които извик-
ват те в Съветския съюз.

Когато пишех тази книга, не знаехме нищо по 
тези въпроси, толкова важни за какъвто и да е опит 
да се постигнат действителни промени във всяко 
общество, така важен в периодите на бърза социал-
на промяна и крайно необходим за разбирането ни за 
отношенията между различните национални държа-
ви. Именно благодарение на проучвания като това 
успяхме да изградим последващи изследвания, които 
придобиха значение през Втората световна война и 
днес отново. Понеже това е свидетелство за изчез-
нал начин на живот, понеже предостави основа за 
следващи изследвания от културологичен характер, 
понеже въпросите, които повдига днес са актуални 
точно колкото и преди, ето защо се радвам за това 
ново издание. 

След Втората световна война се връщах шест 
пъти до Манус, който днес вече е част от модерния 
свят.

Маргарет Мийд

Американски музей по естествена история
Ню Йорк
Април, 1975 г.
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