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Krzywdzenie dzieci jest kompleksem zjawisk (problemów) społecz-
nych, jakie dotykają współcześnie niepełnoletnich na różnych stadiach ich
rozwoju, począwszy od okresu prenatalnego, których zbyt często jesteśmy
nieświadomi, a wobec których aktywna postawa rodziców, duchownych,
pedagogów, nauczycieli czy decydentów różnych szczebli jest współcze-
śnie wyraźnie oczekiwana i coraz dobitniej wyrażana zarówno przez ba-
daczy tych niekorzystnych zjawisk czy praktyków w zakresie profesjonal-
nej pomocy dzieciom krzywdzonym, jak i w deklaracjach i regulacjach
prawnych, które ogólniej sugerują powinność odpowiedzialności osobistej
i zespołowej za ochronę i wychowanie dzieci. „Co 7 sekund jedno dziec-
ko umiera z głodu, codziennie 550 dzieci ginie na wojnie, 100 milionów
dzieci żyje na ulicy, 100 milionów dzieci prostytuuje się, 25% dzieci ko-
rzystających z Internetu otrzymuje propozycje o charakterze seksualnym”
(dane z okładki recenzowanej książki).

Krzywdzenie dzieci jako problem wymagający interwencji osób po-
wołanych do ich ochrony stanowi dla nich wielowymiarowe wyzwanie
i nader często reagowanie na niego spotyka się ze słabszym bądź silniej-
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szym oporem. Doniesienia badawcze z terenu różnych krajów ujawniają,
że jedynie część wykrywanych lub podejrzewanych przypadków krzyw-
dzenia dzieci jest zgłaszana przez rodziców, nauczycieli czy pedagogów
odpowiednim instytucjom.

Współcześni odpowiedzialni za dobro dzieci muszą postrzegać sie-
bie jako osoby, które mogą i powinny podejmować działania zapobiegające
występowaniu różnorakich zagrożeń dzieci i młodzieży, a także ogranicza-
jące lub kompensujące je.

„Myślenie rodziców o dzieciach (...) jest to odczytywanie prawdy
o dziecku w świetle tego, kim je Bóg uczynił. Jest także «ukazaniem Panu»
największego skarbu życia rodzinnego i nadziei, która raduje serca rodzi-
ców. Jest przedstawieniem Panu obaw i prośbą o ochronę tego, co kruche
— jak dziecko. Scena z Ewangelii, gdy Herod niszczy życie dzieci, aby
zaspokoić własny lęk o władzę i tron, powraca jak koszmar w każdej epo-
ce. Przypomina, że zawsze na dzieci czyha jakieś zagrożenie, że dziecko
jest wobec niego bezbronne, a wszyscy muszą z uwagą baczyć, czy aby
ono nie nadciąga, by je skutecznie uchronić” (Wstęp, s. 5).

Badania i praktyka pokazują, że najskuteczniejszymi środkami służą-
cymi ochronie dzieci są działania podejmowane w ramach wczesnej profi-
laktyki pierwotnej mającej na celu zwiększenie odporności dzieci na próby
ich skrzywdzenia. Mimo to najczęściej reakcja odpowiedzialnych następu-
je w sytuacji, gdy dziecko zostało w różny sposób skrzywdzone.

Profesjonaliści zajmujący się szeroko rozumianą pomocą dzieciom
i rodzinom powinni poświęcać dużo więcej uwagi dzieciom w stadium
prenatalnym, niemowlętom i małym dzieciom. Ta grupa dzieci jest szcze-
gólnie narażona na krzywdzenie ze względu na całkowitą zależność od
dorosłych i wrażliwość charakterystyczną dla tego stadium rozwoju.

Autentyczna miłość do dziecka i zapobieganie krzywdzie można wy-
artykułować słowami autora omawianej książki „Krzywdzone dzieci. Za-
grożenia współczesnego dzieciństwa”, który we wstępie pisze: „Aby po-
magać dziecku wzrastać, trzeba przede wszystkim otworzyć oczy na świat,
w którym żyjemy, aby go zobaczyć, dostrzec w nim to, co nie sprzyja roz-
wojowi dziecka, przed czym trzeba je uchronić, należy też rozważnie wy-
brać drogi, którymi będziemy wraz z dziećmi zmierzali ku przyszłości.
Aby nie było więcej zapłakanych dzieci...” (s. 7).

Można założyć, że bolesne zjawisko wielorakiego krzywdzenia dzie-
ci i jego dostrzeżenie przez autora — ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego,
kierownika Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Spo-
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łecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie — stało się
niejako przyczynkiem do powstania recenzowanej pozycji naukowej.

Niniejsza monografia składa się z siedemnastu rozdziałów, wstępu
i spisu treści. Autor przedstawia i wykorzystuje bogatą i starannie wybra-
na literaturę przedmiotu, choć szkoda, że nie zamieszczono całościowej
bibliografii wykorzystanej literatury.

W rozdziale I (s. 9–27), pt. „Dziecko nienarodzone”, autor przedkła-
da czytelnikowi wiele informacji na temat aborcji, jej skutków nie tylko
dla dziecka, lecz także dla jego rodziców, najbliższej rodziny i środowiska,
w którym oni żyją, a także dla społeczeństwa. Ksiądz Zwoliński twierdzi,
że „obrona prawa do życia nienarodzonych jest jednym z najważniejszych
obowiązków współczesnych chrześcijan. (...) Warto podjąć każdy wysiłek,
aby chronić życie, tym bardziej dziecka” (s. 27).

II rozdział (s. 28–48), pt. „Dziecko niechciane”, obejmuje następują-
ce zagadnienia: nastawienie antynatalistyczne, przeciw choremu i niepeł-
nosprawnemu dziecku, oraz obrona przed niechcianym dzieckiem. Profe-
sor z Krakowa z kompetencją rozprawia się z absurdalnymi tezami tzw.
etyki jakości życia, tak stojącej na antypodach tradycyjnej etyki święto-
ści życia. Autor przytacza na poparcie swoich tez opinie uczonych, dane
statystyczne i historyczne oraz świadectwa obrońców życia. Z dużym wy-
czuciem ks. Zwoliński stwierdza, że „problemem współczesnego świata
staje się coraz szerzej propagowane nastawienie antynatalistyczne. Jego
bezpośrednią konsekwencją jest to, że wiele dzieci jest niechcianych, nie-
oczekiwanych, traktowanych jak zło konieczne, którego należy unikać tak
długo, jak tylko można” (s. 28–29).

III rozdział (s. 49–68) zatytułowany „Dzieci-zachcianki” to interesu-
jący fragment książki, w którym autor demaskuje absurdalne zachowanie
tych dorosłych, dla których dziecko jest często zaspokojeniem ich czasem
chorych kaprysów. Tymczasem kiedy dziecko jest spełnienie zachcianek
dorosłych, to takie dziecko jest skrzywdzone, stąd ks. Zwoliński słusznie
stwierdza, że „od poczęcia dziecko staje się partnerem rodziców, z pew-
nością nie jest i nie może być ich maskotką czy źródłem zaspokojenia am-
bicji. W ten szeroki kontekst relacji międzyosobowych wpisuje się także
problem «dzieci za wszelką cenę», upragnionych przez rodziców tak bar-
dzo, że aż zapominają oni czasami o godności tego, kogo oczekują” (s. 68).

Kolejny, IV rozdział (s. 69–90), pt. „Dzieci samotne”, opisuje krzyw-
dzące sytuacje osamotnienia dziecka, które zawsze wiąże się z samotno-
ścią, będącą stanem wynikającym z izolacji społecznej lub zakłóconych
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relacji międzyludzkich. Jest rodzajem skazania dziecka na zamknięcie się
w swoim świecie wewnętrznym, co zawsze jest jego bagażem, rodzi po-
czucie izolacji, wiąże się z bólem, odrzuceniem, tęsknotą za bliskimi, do-
mem i ciepłem rodzinnym. Według autora samotność może być fizyczna
(społeczna), psychiczna, moralna. Autor stawia diagnozę, że niekiedy sa-
motność dzieci jest wynikiem nieszczęśliwego splotu wydarzeń, niekiedy
niedojrzałości rodziców czy ich nieustannego szukania własnego szczę-
ścia, a czasem wypadkową wielu czynników naraz. W tym rozdziale po-
ruszane są następujące zagadnienia: w niepełnej rodzinie, z kluczami na
szyi, jedynactwo.

V rozdział (s. 91–112), pt. „Dzieci na sprzedaż”, jak zaznacza
A. Zwoliński, to niezwykle skomplikowana problematyka, której podło-
żem jest błędne odczytanie wolności przez wprowadzenie ekonomii w ob-
szar życie rodzinnego, rozumianego jako swoisty rynek dóbr. Trafne jest
przytoczenie słów Janusza Korczaka z jego książki „Jak kochać dziecko”:
„Powiadasz: «Moje dziecko». (...) I jednocześnie ono powie: «Chcę żyć
własnym życiem», ty powiesz: «Żyj teraz własnym życiem». (...) «Mo-
je dziecko». Nie, nawet w ciągu miesięcy ciąży ani w godzinach porodu
dziecko nie jest twoje”. Słowa te demaskują obłędną praktykę kupowania
dzieci, zapłodnienia in vitro, wykorzystywania embrionów do wytwarza-
nia skóry, leków czy kosmetyków. Autor rozprawia się z handlem adop-
cyjnym (zastępcze macierzyństwo, adopcja komercyjna). Porusza także
zagadnienie haniebnej praktyki handlu dziećmi czy zmuszania małolet-
nich do pracy bądź na siłę, bądź przez stwarzanie im niekorzystnej sytuacji
socjalnej.

Kolejny, VI rozdział (s. 113–132) dotyczy problemów zawartych
w jego tytule: „Dzieci niewychowane”. Autor wyodrębnia tu kilka zagad-
nień, które dokładnie opisuje i następnie precyzyjnie wyjaśnia, powołując
się na wyniki nauk pedagogicznych i socjologicznych czy przyrodniczych.
Profesor z UPJPII przedstawia czytelnikowi następujące kwestie: nadopie-
kuńczość, brak opieki nad dzieckiem, popełniane przez rodziców i wycho-
wawców błędy pedagogiczne.

VII rozdział (s. 133–154), pt. „Dzieci agresywne”, opisuje zjawisko
przemocy wobec dziecka, która to przemoc będąca zawsze niezwykle bo-
lesnym doświadczeniem prowadzi je w kierunku okazania własnej agresji.
Autor przypomina, że „przyczyn przemocy w stosunku do dziecka może
być wiele: pochopna decyzja o zawarciu małżeństwa, nieznajomość celów
małżeństwa, brak umiejętności wychowania i zapanowania nad dzieckiem,



Recenzja książki „Krzywdzone dzieci...” 121

odreagowanie stresów związanych z codziennym życiem, rozpad więzi
małżeńskiej, brak dojrzałości rodziców. Często przemoc stosuje nie oj-
ciec, ale konkubent. Źródłem przemocy są też różnego rodzaju patologie:
alkoholizm, narkomania, rozwiązłość, przestępczość. Za przemoc zawsze
jest odpowiedzialny sprawca, bez względu na jej przyczynę, a samo gro-
żenie przemocą jest jej aktem” (s. 133). rozdział ten jest uporządkowany
według następującego schematu: wstęp, dziecko w świecie agresji i prze-
mocy, media nauczycielem przemocy, by uspokoić agresję.

Rozdział VIII (s. 155–176) zatytułowany „Dzieci przestępcze” to ko-
lejna cześć monografii, w której autor dywaguje na temat przestępczości
małoletnich, która jest „elementem krajobrazu przemocy i gwałtu publicz-
nego” (s. 157), a także problemem społecznym. Autor eksponuje różne,
przerażające przestępstwa małoletnich wobec swoich rówieśników, doro-
słych, a nawet własnych rodziców. Ksiądz Zwoliński dogłębnie analizuje
przyczyny przestępczości dzieci, a także podejmuje problematykę wycho-
wania moralnego, które jest jedyna właściwą reakcją na zjawisko przemo-
cy małoletnich.

„Dzieci samobójcze” to kolejny, IX rozdział (s. 177–194) prezento-
wanej monografii. W rozdziale tym autor przypomina, że „samobójstwo
zawsze kojarzy się z ogromem ciężaru nie do uniesienia, z pustką egzy-
stencjalną, beznadzieją. Zawsze budzi ono szereg kontrowersji, wyzwala
emocje zawstydzenia u tych, którzy pozostali żywi, i niepokoju, że brako-
wało w kontaktach z samobójcami czegoś, co można było im ofiarować, by
żyli. Zwłaszcza gdy dotyczy ono dzieci, które przecież dopiero zaczynały
życie, a już je odrzuciły” (s. 177). Ksiądz Zwoliński konstatuje, że dzieci
mogą być wplątane w samobójstwo nie tylko na zasadzie ofiar samobójstw
poszerzonych, grupowych, rodzinnych. Dzieciństwo — jak wykazują ana-
lizy i badania — jest w jakiś sposób obecne w większości przypadków
samobójstw. Niekorzystne warunki w dzieciństwie, rozbite rodziny, prze-
moc i nieustanny strach stają się nawet po latach przyczyną zamachu na
swe życie. Cenny jest materiał tego rozdziału traktujący o profilaktyce wo-
bec dzieci, aby je uchronić przed targnięciem się na własne życie.

W X rozdziale (s. 194–115) pt. „Dzieci ulicy” poznajemy mało poru-
szaną problematykę dzieci poniżej 18 lat, które przez krótszy lub dłuższy
czas żyją w środowisku ulicznym. Autor omawia tzw. dom na ulicy, czyli
ukazuje dzieci żyjące na ulicy, eksplikuje przyczyny opuszczenia domu
rodzinnego, a także podaje propozycje mające na celu zminimalizowanie
skutków bezdomności małoletnich.
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„Dzieci bezwstydne” (s. 216–237) to tytuł XI rozdziału tej interesu-
jącej monografii. Podobnie jak w poprzednich rozdziałach autor przed-
kłada nam garść cennych wiadomości dotyczących wychowania małych
dzieci do odkrywania swej cielesności i rozumienia własnego życia. Au-
tor prezentując problematykę dojrzewania dziecka do odczucia wstydu,
który „jest wewnętrzną potrzebą unikania takich reakcji na ciało, które
pozostają w sprzeczności z wartością osoby” (s. 220), a przez to wytycza
kierunek moralności seksualnej, zauważa, że sfera wstydliwości dziecka
jest dzisiaj mocno zagrożona, gdyż współczesne dziecko pozostaje pod
wpływem rozerotyzowanych mediów i reklam czy tzw. edukacji seksual-
nej. Powoduje to wzrost fascynacji sferą seksualną, co prowadzi do wcze-
snej inicjacji seksualnej dzieci, wzrostu zainteresowania pornografia czy
uprawiania prostytucji dziecięcej. Warte zauważenia jest stwierdzenie au-
tora, że lekarstwem na deprawacje seksualne dzieci jest prawidłowo funk-
cjonująca rodzina wypełniająca prawidłowo swoje zadania wychowawcze,
w tym wychowanie w sferze życia seksualnego.

Rozdział XII — „Dzieci molestowane” (s. 238–260) wprowadza nas
w często w ostatnich kilku latach poruszane przez media zagadnienie prze-
mocy seksualnej wobec kobiet i dzieci. Autor zauważa, że rośnie lawinowo
nasycenie mediów tematem różnych form seksualnego wykorzystywania
dzieci. Niestety jak konstatuje ks. Zwoliński, „nadmierna i niewłaściwie
sterowana eksploatacja tego tematu prowadzi jednak do stworzenia nie-
bezpiecznych emocji i zachowań. Trzy czwarte dzieci niemieckich najbar-
dziej lęka się przestępców seksualnych (sondaż w 1997 roku na 2200 dzie-
ciach), czyli 75% z nich ma patologiczne poczucie zagrożenia. Przewrażli-
wienie na punkcie pedofilii doprowadziło do tego, że wielu amerykańskich
ojców często obawia się przytulić swe dzieci — w Teksasie władze stano-
we przeznaczyły ponad 1 mld dol. na akcję ingerującą w prywatność rodzi-
ny. Rośnie powszechna kultura dziecka-ofiary molestowania. Nie znaczy
to jednak, że problem molestowania dzieci nie istnieje” (s. 240). Następnie
autor wnikliwie omawia problem ofiar molestowania, różne formy prze-
mocy seksualnej wobec dzieci, opierając się na wynikach badań empirycz-
nych. Wreszcie ukazuje, kim są sprawcy molestowania seksualnego dzieci.
Cenną sprawą jest zapoznanie czytelnika z różnymi formami pomocy dla
ofiar pedofilii.

Kolejny, równie zajmujący, XIII rozdział (s. 261–277) pt. „Dzieci-
-żołnierze” to zagadnienie dosyć egzotyczne dla polskiego czytelnika, nie-
mniej bardzo interesujące, gdyż w świecie jest to nierzadkie zjawisko, kie-
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dy politycy posyłają na pola bitew i wojny armię uzbrojonych i okrut-
nych dzieci. Autor porusza tu wiele zagadnień będących konsekwencją
tego zjawiska, jak: dzieci ofiary wojen (utrata życia, kalectwo, ekstermi-
nacja) czy krzywdy duchowe małych żołnierzy (nienawiść, okrucieństwo,
zemsta, odwet).

Rozdział XIV zatytułowany „Dzieci głodne” (s. 278–293) opisuje bo-
lesne i skandaliczne zagadnienie głodu wśród dzieci, porusza sprawę bie-
dy, nędzy, których skutkiem jest m. in. głód dzieci. Interesujące jest omó-
wienie problematyki chorób i śmierci wśród dzieci, które bardzo często są
efektem nędzy, braku podstawowej higieny, edukacji prozdrowotnej i za-
niedbań gospodarczych ze strony rządzących.

XV rozdział — „Dzieci w sekcie” (s. 294–315) — obejmuje zagad-
nienia zgubnego udziału dzieci i młodzieży w sektach. Profesor omawiając
różne etapy rozwoju religijności dziecka, słusznie stwierdza, że „w młodo-
ści, po 15. roku życia, religijność rozwija się skokowo, gwałtownie, nie-
kiedy poprzez kryzysy i kwestionowanie duchowości. Jest to czas decy-
dujących wyborów (polskie badania niewierzących potwierdzają, że 75%
utraciło wiarę w tym okresie życia). Owocem rozwiązania kryzysu religij-
nego jest «nowa religijność», bardziej osobista, jednostkowa, której cechą
jest pewien stopień naturalizmu, kosztem czynnika sakralnego, nadprzyro-
dzonego. Radykalizm młodzieńczy otwiera się jednak łatwo na pseudomi-
styczne przeżycia (wizje, medytacje, silne doznania «charyzmatyczne»),
a także na radykalne hasła sekt i nowych ruchów religijnych” (s. 295).

Rozdział XVI zatytułowany „Dzieci mediów” (s. 316–336) opisuje
zjawisko zaniku kontaktu dziecka z książką, a wejścia w miejsce lektu-
ry telewizji i internetu jako współczesnych, niestety często szkodliwych
wychowawców. Autor ukazuje wpływ nieprawidłowego korzystania z te-
lewizji i internetu na zachowanie i obyczaje dzieci i młodzieży, czemu
bardzo często winni są rodzice i inni opiekunowie. Ciekawe są wywody
na temat tzw. ekranowego wychowania, którego negatywnym skutkiem
są: uzależnienie od mediów elektronicznych, zmniejszenie się samorzut-
nej aktywności kulturalnej wśród młodych, pozostawanie dziecka w sieci
licznych powiązań, pozornych i iluzorycznych bliskości z postaciami fil-
mów i programów telewizyjnych, uleganie błędnym i szkodliwym ideolo-
giom i wzorcom postępowania.

Ostatni, XVII rozdział, zatytułowany „Co to jest dzieciństwo?”
(s. 337–357) jest podsumowaniem przekazanych wiadomości, w którym
jeszcze bardziej uświadamiamy sobie, ile przykrości i niesprawiedliwości
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czyha na każdym kroku na dzieci, które będąc nadzieją rodziny, społe-
czeństwa i Kościoła, zasługują na miłość i szacunek.

Podsumowując, monografia ks. Andrzeja Zwolińskiego wyczerpują-
co i interesująco przedstawia złożone zjawisko krzywdzenia dzieci w na-
szych czasach, przytaczając dane statystyczne, a także przykłady histo-
ryczne z literatury przedmiotu. Szkoda że każdy z licznych rozdziałów
nie kończy się syntetycznymi wnioskami, co z pewnością ułatwiłoby lek-
turę tej cennej pozycji, zwłaszcza mniej obeznanym z tymi problemami
czytelnikom.

Wartość omówionej publikacji wiąże się także z tym, że otwiera ona
oczy na niebezpieczeństwa, jakie czyhają na najmłodszych, i wskazuje
sposoby ich ochrony przed zagrożeniami.

Niewątpliwie ta interesująca pozycja może służyć jako cenna lektura
nie tylko pedagogom, psychologom i wychowawcom, ale nade wszystko
rodzicom, uzupełniając nadal dość ubogą bibliografię związaną z tym te-
matem.


