1. Prawa i pozycja spo‡eczna dziecka w historii

Jako podmiot autonomiczny, któremu przysługuja˛ określone prawa, dziecko
postrzegane jest przez instytucje wewne˛trzne i mie˛dzynarodowe od niedawna.
Wcześniej dziecko pozostawało w dyspozycji rodziców czy opiekunów, stanowia˛c
niejako ich własność1. W starożytności, a w niektórych regionach świata do
średniowiecza znana była praktyka zabijania dzieci niepoża˛danych ze wzgle˛dów
zdrowotnych, społecznych czy kulturowych. Niemal we wszystkich kulturach
kultywuja˛cych siłe˛ i zdrowie uśmiercano dzieci ułomne. W Sparcie w naste˛pstwie
ustawodawstwa Likurga dzieci stały sie˛ własnościa˛ państwa, do którego należało
także wychowanie. Państwu potrzebne były jedynie dzieci silne i zdrowe, dlatego
nowo narodzone dzieci zanoszono przed Rade˛ Starszych, aby orzekła, czy dziecko
jest dostatecznie silne. Kobiety zaś obmywały noworodki nie woda˛, ale winem
w przeświadczeniu, że w zetknie˛ciu z czystym alkoholem ujawnia˛ swoje deficyty2.
Dzieci chorowite i słabe wyrzucano w przepaść na górze Tajget3.
O życiu dzieci cze˛sto decydowała płeć, przy czym cze˛ściej ofiarami padały
dziewczynki. Z krwawych rytualnych mordów na dzieciach znani byli Fenicjanie
i Kartagińczycy, a w kulturze prekolumbijskiej Majowie i Aztekowie. W literaturze
bezwzgle˛dna władza ojcowska przetrwała w utworach biblijnych o Abrahamie
i Izaaku, w mitach greckich zaś o Agamemnonie, który miał złożyć na ołtarzu
swoja˛ córke˛ Ifigenie˛. W starożytnej Grecji, ale też w Egipcie niechciane dzieci
wkładano do glinianych naczyń i wynoszono do lasu.
Platon, uważany za jednego z twórców pedagogiki, był zdania, że nie tylko
zawieranie małżeństw, ale także rozród powinny być nadzorowane przez władze.
Proponował nadanie państwu uprawnień do określania wieku rodziców (matka
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20–40 lat, ojciec 30–50 lat4), liczby dzieci, ich wychowania5 i selekcji. Odmawiał
praw rodzicielskich ludziom ułomnym. W jakimś sensie podzielał pogla˛dy Spartan, że prawo do życia i przeżycia przysługuje tylko dzieciom sprawnym,
zdrowym na ciele i umyśle, które w przyszłości byłyby przydatnymi państwu
obywatelami. Tym natomiast, które sa˛chore lub ułomne, należy pozwolić umrzeć.
Arystoteles, uczeń, a potem krytyk Platona pisał w Polityce: „Władza nad
dziećmi ma znów charakter władzy królewskiej. Rodziciel bowiem włada na
zasadzie miłości jako też starszeństwa, co właśnie jest znamieniem władzy
królewskiej”6. Dzieciom (i starcom) odmawiał obywatelstwa7. Uważał za „rzecz
naturalna˛, że z lepszych rodziców, lepsi pochodza˛ synowie, bo przecież
szlachectwo jest cnota˛ dziedziczna˛ w rodzie”8. Jego zdaniem wiekiem
odpowiednim do małżeństwa jest dla dziewcza˛t „mniej wie˛cej 18 lat, dla
me˛żczyzn 37 lub mniej wie˛cej tyle”9. Kobiety cie˛żarne musza˛sie˛ troszczyć o swoje
ciało, „nie oddawać sie˛ gnuśności, a dbać o dostatnie wyżywienie”10. W niektórych kwestiach dotycza˛cych dobra państwa był niezwykle radykalny. Uważał,
że „winno obowia˛zywać prawo, by nie wychowywać żadnego dziecka
wykazuja˛cego kalectwo”11. Ponieważ w jego przekonaniu istota˛człowieczeństwa
jest mowa, na marginesie społeczeństwa powinny znaleźć sie˛ osoby głuchonieme.
Odmawiał też prawa do kształcenia dzieciom niewolników.
W imperium rzymskim, zgodnie z prawem, ojciec rodziny miał władze˛ nad
żona˛, dziećmi i niewolnikami. Dzieciom musiał zapewnić utrzymanie na odpowiednim poziomie, a także wychowanie zgodne z dobrymi obyczajami. W pocza˛tkach państwa rzymskiego miał prawo do zabicia swoich dzieci, za co mogła go
spotkać niezbyt dolegliwa kara. Prawo życia i śmierci zostało zniesione
w IV wieku. Zgodnie z prawem justyniańskim ojciec mógł jedynie skarcić
dziecko, prawo porzucenia noworodków zaś dotyczyło głównie dzieci chorych
i słabych. Ustawa XII tablic nakazywała pozbawienie życia płodów nieudanych.
Praktykowano również porzucenie noworodków, głównie chorych i słabych,
które wszakże nie obejmowało pierworodnych synów i córek. Wraz z rosna˛cymi
wpływami chrześcijaństwa wprowadzano prawny zakaz podobnych praktyk.
W okresie pryncypatu porzucano już głównie dzieci pozamałżeńskie i noworodki
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płci żeńskiej. Od czasów Dioklecjana znacza˛co ograniczono te praktyki. Ojciec
rodziny miał również prawo sprzedaży swoich dzieci, nawet poza granice
państwa rzymskiego, co było równoznaczne ze skazaniem ich na niewole˛. Prawo
XII tablic ograniczyło te˛ możliwość do najwyżej dwojga dzieci12. Całkowity zakaz
uprawiania tego procederu wprowadził w 294 roku Dioklecjan, jednak w 329 roku
Konstantyn Wielki zezwolił na sprzedaż noworodków w sytuacji szczególnego
ubóstwa rodziców.
W Polsce od XIII wieku karano za dzieciobójstwo główszczyzna˛, a od XVI wieku dopuszczaja˛ce sie˛ go matki skazywano na kare˛ śmierci. Statut wiślicki
Kazimierza Wielkiego (1347) zakazywał sprzedaży i maltretowania dzieci.
Nieposłuszne dzieci można było nie tylko chłostać lub wymierzać im inne kary
cielesne, ale też pozbawiać maja˛tku rodzinnego i wyrzucać z rodziny. W szkołach
kary fizyczne stosowano powszechnie. Taki stosunek do dzieci potwierdzał
jeszcze uważany za poste˛powy Kodeks Napoleona. Stanowił on, że władze˛ nad
dziećmi do czasu dojrzałości lub samouwolnienia sprawuje ojciec (art. 373). On
też, jeśli nie był zadowolony z poste˛powania dziecka, mógł ża˛dać jego zamknie˛cia, przez czas nie dłuższy niż miesia˛c, jeśli dziecko nie ukończyło szesnastego
roku życia (art. 376), od szesnastu lat zaś do pełnoletności lub samouwolnienia –
nie dłużej niż sześć miesie˛cy (art. 377). Również ojciec decydował, co jest, a co
nie jest „zboczeniem”. „Zboczeniem” było wie˛c nieposłuszeństwo i stawianie
swojego zdania nad zdanie rodziców13.
Szczególnie trudny był los dzieci osieroconych, niepełnosprawnych, pozamałżeńskich i podrzutków. Na ich rzecz działały znane już w starożytności
instytucje14, ale o szczegółach ich funkcjonowania wiadomo niewiele. W czasach
nowożytnych, od VI wieku, takimi dziećmi zajmowały sie˛ prowadzone przez
Kościół szpitale. Kieruja˛c sie˛ chrześcijańska˛ idea˛ miłosierdzia, w obliczu wielkiej
liczby dzieci niechcianych, powołały one instytucje˛ zbliżona˛ do dzisiejszych
„okien życia”. Dzieci niechciane porzucano wie˛c przed świa˛tyniami lub na
ołtarzach. Od czasów średniowiecza pomoc dzieciom niosły także zakony, zwłaszcza żeńskie. W tego typu działalności zasłużył sie˛ szczególnie działaja˛cy od
XII wieku zakon duchaków (Świe˛tego Ducha15), a później zakonnice ze
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zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (szarytki), założonego w Paryżu w XVII wieku
(szpital dzieci znalezionych). Ochrona sierot i ich mienia wpisana była także
w etos rycerski, a od czasów renesansu przytułki zakładały również władze miast
lub bogaci mieszczanie16. Warto zauważyć, że jedna˛ z pierwszych w Europie
budowli renesansowych było schronisko dla porzuconych dzieci we Florencji,
wybudowane w latach 1419–1422 według projektu Filippo Brunelleschiego.
W dobie oświecenia w traktacie Emil, czyli o wychowaniu z 1762 roku, nowa˛
koncepcje˛ wychowania dzieci sformułował Jan Jakub Rousseau. Niezależnie od
kontrowersyjności, wre˛cz absurdalności pewnych pogla˛dów z punktu widzenia
współczesnej pedagogiki, psychologii i socjologii, jest to jedna z pierwszych
rozpraw próbuja˛cych potraktować dziecko holistycznie, jako człowieka, od
którego można wymagać i którego życie należy chronić. Mówił o obowia˛zku
karmienia dziecka przez matke˛, wychowywaniu chłopców przez ojca, uprawianiu
kultury fizycznej („hartujcie ich ciała przeciw surowości pór roku; klimatu,
żywiołów, głodu, pragnienia, zme˛czenia; zanurzajcie je w wodach Styksu”17),
zachowaniu higieny, powrocie do natury, korzystaniu ze świeżego powietrza,
możliwości świadomego wyboru religii, zagwarantowaniu miłości („Przyroda
stworzyła dzieci, by je kochano i otaczano opieka˛)18. Uważał wychowanie za
sztuke˛19. Pisał: „Jest mi wszystko jedno, czy ucznia mego przeznaczaja˛ do stanu
wojskowego, duchownego lub do palestry. Zanim go do czegoś przeznacza˛
rodzice, natura powołuje go do życia człowieczego”20.
Do oświecenia francuskiego nawia˛zywał szwajcarski pedagog Johann Heinrich
Pestalozzi, uważany za jednego z twórców nauczania pocza˛tkowego i szkoły
ludowej. Pomagał biednym i bezdomnym dzieciom (8–15 lat), zatrudniaja˛c je
w swoich dobrach (Neuhof, Stans, Burgdorf, Yverdon). Poznawały tam rzeczywistość gospodarcza˛ (na przykład poprzez prowadzenie ksia˛g rachunkowych),
samodzielnie zdobywały środki do życia i uczyły sie˛ pisać, czytać i liczyć oraz
kształciły sie˛ w różnych rzemiosłach. W swojej publicystyce pedagogicznej
Pestalozzi kładł nacisk na prawo każdego człowieka do wykształcenia. W jego
przekonaniu dzieci ubogie należało wychowywać do ubóstwa, by w ubóstwie były
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jednak ludźmi. Uważany jest za prekursora nauczania pocza˛tkowego (Jak Gertruda
uczy swoje dzieci, 1801). Za najwłaściwsze środowisko wychowywania dzieci uważał rodzine˛. Propagował rodzaj solidaryzmu społecznego, wychodza˛c z założenia,
że najniższe warstwy społeczne samodzielnie, bez pomocy warstw wyższych, nie
wydobe˛da˛ sie˛ z biedy21.
W pewnych aspektach do teorii Rousseau odnosiła sie˛ także żyja˛ca na
przełomie XIX i XX wieku szwedzka feministka Ellen Key, reprezentuja˛ca nurt
określany mianem „naturalizmu pedagogicznego”. Była autorka˛ wielu publikacji
traktuja˛cych o wychowaniu22. W 1900 roku wydała zadedykowana˛ rodzicom
ksia˛żke˛ Stulecie dziecka. Niezależnie od oryginalności niektórych pomysłów (na
przykład wyboru przedmiotów nauczania w zależności od pory roku, ograniczania prokreacji osób z chorobami dziedzicznymi lub z nałogami), i późniejszego
rozwoju pedagogiki w przeciwnym, niż sugerowała, kierunku, cenne w jej idei
jest przekonanie, że dziecko jest najważniejsze, a wychowanie musi zapewniać
mu miłość, poszanowanie i życzliwość. Nie można mu jednak zostawić pełnej
swobody. Musi uczyć sie˛ odpowiedzialności od najmłodszych lat, by nie wyrosło
na egoiste˛ i samoluba. Kary i nagrody musza˛ być zrównoważone23.
Ellen Key była zdecydowana˛ przeciwniczka˛ fizycznego karania dzieci i da˛żyła
do jego prawnego zakazania24. Dostrzegała też znaczenie szkoły dla rozwoju
osobistego, ale negowała przydatność żłobków i przedszkoli. Za naturalne
środowisko wychowawcze i edukacyjne uważała rodzine˛, z matka˛ uwolniona˛ od
obowia˛zków zawodowych. Twierdziła, że bezdomne dziecko to takie, którego
rodzina jest niewydolna wychowawczo. Nie takie, które nie ma domu, ale takie,
które ma pusty dom, bo matka pracuje lub prowadzi rozległe życie towarzyskie
(choć walczyła o prawo kobiet do studiowania na wyższych uczelniach).
Jako minimum wykształcenia uważała biegłość w czytaniu i pisaniu, rysowanie
prostych przedmiotów, znajomość czterech podstawowych działań matematycznych i ułamków dziesie˛tnych, zasad higieny, znajomości mapy i tabeli czasu.
Miała własna˛ szczegółowa˛ wizje˛ szkoły przyszłości, uwzgle˛dniaja˛ca˛ niezbe˛dna˛
infrastrukture˛ (biblioteki, przyszkolne ogródki, pracownie), z nielicznymi klasami
(do dwunastu osób), samodzielna˛praca˛ dzieci, zaje˛ciami rekreacyjnymi, wycieczkami, zaje˛ciami sportowymi. Była przeciwniczka˛ nauczania religii w szkole.
Zalecenia wychowawcze obejmowały takie kwestie jak nieuleganie „wymuszaja˛-
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cemu” płaczowi dziecka, nieprzekupywanie i nienagradzanie za spełniania
normalnych obowia˛zków, niestraszenie i nieoszukiwanie dziecka.
Przeciwnikiem fizycznego karania dzieci był również żyja˛cy w latach 1815–
1888 włoski duchowny, założyciel zgromadzenia salezjanów Jan Bosko. Nie był
teoretykiem wychowania, choć zostawił bogaty dorobek publicystyczny
o charakterze religijnym. Zajmował sie˛ porzuconymi dziećmi i młodzieża˛ potrzebuja˛ca˛pomocy, która bez opieki włóczyła sie˛ po ulicach, bezdomna, bez środków
do życia i cze˛sto dopuszczała sie˛ przeste˛pstw. Organizował jej schronienie, uczył
i przyuczał do zawodu, dbaja˛c, by wysiłek był racjonalnie dawkowany, rozrywka
zaś gwarantowała odpoczynek fizyczny i umysłowy.
Kwestie wychowawcze podnosił jeden z najwie˛kszych teoretyków pedagogiki
radzieckiej Ukrainiec Anton Makarenko. Uważał, że nie ma złej młodzieży, sa˛
tylko źli wychowawcy. Dla osieroconych przez wojne˛ i rewolucje˛ dzieci,
wykolejonej (w tym młodocianych przeste˛pców) i bezdomnej młodzieży tworzył
w latach mie˛dzywojennych placówki opiekuńcze. Odrzucał kary fizyczne. Hołdował tak zwanej hipotezie optymistycznej (Aleksander Lewin25) lub optymizmowi pedagogicznemu (Ireneusz Pyrzyk26), zgodnie z którymi nawet najbardziej
zaniedbany społecznie i moralnie człowiek może sie˛ resocjalizować. Ła˛czył
wymagania wobec dziecka z szacunkiem dla niego27. Swoje koncepcje pedagogiczne wdrażał w praktyce, ale też na podstawie tej praktyki i zdobywanych
doświadczeń doskonalił własne teorie. Uczniów otaczał codzienna˛ opieka˛.
Uważał, że człowiek niezależnie od okoliczności powinien być szcze˛śliwy. Dzieciom organizował zaje˛cia pozalekcyjne, prowadził koła zainteresowań, wdrażał do
czytelnictwa i sportu, propagował wartość pracy. Zabawe˛ traktował jako składnik
aktywności i wychowania. Mieszkał z młodymi ludźmi w obozach dla sierot,
zdeprawowanych i nieletnich przeste˛pców (kolonia Maksyma Gorkiego, Komuna
imienia Feliksa Dzierżyńskiego), a później w internatach. Starał sie˛ współpracować
z rodzicami, wychodza˛c z założenia, że to ich błe˛dy wychowawcze i brak miłości
„wykrzywiaja˛” charaktery dzieci28. Odwiedzał też uczniów w domach.
Jak wie˛kszość specyficznych podejść sowieckich, również teorie Makarenki
po upadku komunizmu uznano za zbyt skrajne i propagandowe, zwłaszcza te
odnosza˛ce sie˛ do dyscypliny i działań kolektywnych (chociaż za kolektyw uważał
także sprawnie funkcjonuja˛ca˛ rodzine˛), ograniczaja˛cych wolności jednostki. Jeśli
jednak odrzuci sie˛ cała˛ warstwe˛ ideologiczna˛, cze˛ść pogla˛dów Makarenki i jego
autentyczny, głe˛boki humanizm stanowia˛ istotny wkład w rozwój pedagogiki.
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Nawet radykalnie odrzucanej koncepcji pracy zespołowej, jako typowo
komunistycznej, przypisuje sie˛ dziś ważna˛ funkcje˛ nabywania kompetencji
społecznych, zwie˛kszania efektywności działań, a zwia˛zane z tym umieje˛tności
staja˛ sie˛ jednym z wymogów funkcjonowania na przykład w korporacjach, gdzie
oczekuje sie˛ współpracy, a nie rywalizacji.
W Polsce za pierwszego bojownika o prawa dziecka uważany jest Janusz
Korczak. W swojej działalności wychowawczej i publicystycznej podkreślał
podmiotowość dziecka. Jest autorem rewolucyjnego, jak na swoje czasy stwierdzenia, że „Dzieci to nie ludzie w przyszłości, ponieważ sa˛ ludźmi już dzisiaj”.
Podobnie jak Makarenko podejmował działania na rzecz resocjalizacji nieletnich
i opieki nad dziećmi trudnymi. Inaczej niż dwudziestowieczni pedagodzy nie
traktował tradycyjnej rodziny jako najważniejszego i podstawowego ogniwa
wie˛zi społecznej. Był przekonany, że miejsce dziecka jest w towarzystwie jego
rówieśników, a nie w zaciszu domowym. Wśród nich mogło ono kształcić poża˛dane zachowania społeczne przydatne w dorosłym życiu. W 1926 roku założył
czasopismo dla dzieci i młodzieży „Mały Przegla˛d”, które redagował wraz
z dziećmi. W 1929 roku napisał ksia˛żke˛ Prawo dziecka do szacunku, akcentuja˛c, iż
chodzi o szacunek szeroko rozumiany: dla smutku, niewiedzy, niepowodzeń, łez,
upadków, własnych tajemnic29. Był przekonany, że każde dziecko powinno mieć
zapewnione poczucie sprawiedliwości, życiowej stabilizacji, bezpieczeństwa,
możliwość bycia soba˛, własnej aktywności i samodzielności, mieć zagwarantowane prawo do miłości i przyjaźni, do wypowiadania własnych pogla˛dów i posiadania własnych rzeczy30.
Analiza dorobku pisarskiego Korczaka pozwoliła Betty Jean Lifton stworzyć
katalog tych praw. Oto one: prawo do miłości, prawo do szacunku, do
optymalnych warunków wzrostu i rozwoju, do życia w teraźniejszości, do bycia
soba˛, do błe˛dów, do niepowodzeń, do poważnego traktowania, do doceniania za
to, kim jest, do pragnienia, ża˛dania, pytania, do tajemnic, do kłamstwa, oszustwa,
kradzieży, do poszanowania swojego mienia, do nauki, do oporu wobec
oddziaływań edukacyjnych, niezgodnych z jego własnymi przekonaniami, do
protestu przeciw niesprawiedliwości, do sa˛du dla dzieci dokonywanego przez
rówieśników, do obrony w sa˛dach dla nieletnich, do poszanowania jego smutku,
do obcowania z Bogiem, do przedwczesnej śmierci31.
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