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W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat wykorzystywania sek-
sualnego nieletnich przez księży katolickich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
badania empiryczne dotyczące profilu sprawcy i wpływu czynników kontekstualnych 
przemocy. Podkreślono, że jest to grupa atypowych przestępców seksualnych, do któ-
rej nie pasuje popularne w mediach wyrażenie ksiądz-pedofil, a także wskazano na 
konieczność uwzględnienia czynników kontekstualnych przy ocenie tego zjawiska 
w instytucji o globalnym charakterze, ale działającej w zróżnicowanych warunkach 
geograficznych i kulturowych. 
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Wprowadzenie

Problematyka wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych 
katolickich1 jest szeroko dyskutowana w mediach, co sprawia wrażenie ja-
koby była dobrze poznana. W rezultacie w świadomości społecznej zaczęło 

1 W artykule skupiam się wyłącznie na księżach diecezjalnych (świeckich) i zakonnych. Do 
stanu duchownego zalicza się w Kościele katolickim także diakonów. Wśród przestęp-
ców seksualnych wobec nieletnich w Kościele katolickim są także bracia zakonni i siostry 
zakonne. Zarówno księży (diecezjalnych i zakonnych), jak i zakonników (ojców/braci) oraz 
zakonnice (siostry) odróżnia się jeszcze od osób świeckich zatrudnionych w instytucjach 
kościelnych, które również bywają przestępcami seksualnymi w stosunku do nieletnich. 
Najliczniejszą grupę sprawców stanowią jednak księża i im poświęca się w piśmiennictwie 
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funkcjonować wyrażenie ksiądz-pedofil, mające przywołać w wyobraźni mężczyznę 
w średnim wieku, który przez wiele lat molestował dziesiątki ministrantów, za-
zwyczaj ich gwałcąc (Keenan, 2012). To wyrażenie nie tylko jest mylące, ale rów-
nież bywa używane w celu świadomego wprowadzania w błąd (Cucci, Zollner, 
2011). Z badań wiemy (Beisert, 2012), że w grupie pedofilów mieszczą się osoby 
o różnych cechach osobowości, różnym sposobie działania i różnej zdolności ste-
rowania swoją seksualnością. Pochodzą one ze wszystkich warstw społecznych 
i mają różne wykształcenie. Przy ocenie duchownych katolickich szczególnie 
istotne jest rozróżnienie pedofila-sprawcy od sprawcy czynów pedofilnych, bo-
wiem – jak będę o tym jeszcze pisał – wśród duchownych zdecydowanie częściej 
mamy do czynienia z osobami, które dopuszczają się czynów pedofilnych, a nie 
z pedofilami. 

W Polsce nie prowadzono, jak dotąd, badań nad księżmi wykorzystującymi 
seksualnie nieletnich. Z zebranych przez Centrum Ochrony Dziecka informa-
cji obejmujących lata 1990–2013 wynika tylko jedna pewna rzecz: od 2010 do 
2013 roku przynajmniej 19 księży zostało skazanych za czyny seksualne z małolet-
nimi. Jak podkreśla dyrektor tego Centrum, o. Adam Żak SJ, „wiemy niewiele, ale 
ta niewiedza nie jest niewiedzą o pojedynczych faktach, lecz o skali zjawiska, czyli 
o liczbie sprawców oraz o ich profilu, o liczbie ofiar oraz ich doświadczeniach”. 
Co jednak wiemy o księżach wykorzystujących małoletnich i o samym zjawisku 
przemocy seksualnej wobec nieletnich w Kościele katolickim? 

Skala zjawiska

Od 2001 do 2010 roku zgłoszono do Kongregacji Nauki Wiary około 3000 przy-
padków nadużyć popełnionych przez księży katolickich w ostatnich 50 latach. 
W 60% były to przede wszystkim akty efebofilii, w 30% stosunki heteroseksualne, 
a w 10% akty pedofilii w ścisłym tego słowa znaczeniu – czyli spowodowane po-
ciągiem seksualnym do dzieci, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości płciowej. Tak 
więc w przeciągu dziewięciu lat o pedofilię, w dosłownym tego słowa znaczeniu, 
oskarżono około 300 księży. Większość tych przypadków miała miejsce w Stanach 
Zjednoczonych, w których w latach 2003–2004 wydarzyło się około 80% z nich. 
W 2009 roku udział Stanów Zjednoczonych zmniejszył się do 25% z 223 nowych 

najwięcej uwagi. Brak natomiast systematycznych badań dotyczących braci zakonnych 
i zakonnic oraz diakonów (Keenan, 2012; Marcotte, 2008). W dalszej części artykułu okre-
ślenie duchowny-pedofil będzie się więc odnosiło do księży diecezjalnych i zakonnych.
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przypadków, które wystąpiły na całym świecie. W latach 2007–2009 średnia rocz-
na liczba przypadków z całego świata, o których był informowany Watykan, 
wynosiła 250 (Cucci, Zollner, 2011). Większość z 4392 duchownych oskarżonych 
w Stanach Zjednoczonych o wykorzystywanie nieletnich, była oskarżona o jedno 
takie przestępstwo (55,7%; n = 2411), 26,4% duchownych o dwa albo trzy, 17,8% 
o cztery do dziewięciu, a 3,5% o dziesięć i więcej takich czynów (Terry, 2008). 

Tallon i Terry (2008), analizując dane zebrane w Stanach Zjednoczonych stwier-
dziły, że mniej niż połowa duchownych, którzy mieli wiele ofiar wykorzystała 
dzieci tej samej płci i w tym samym wieku. Duchowni oskarżeni o wykorzysta-
nie jednej ofiary – częściej niż ci, którzy wykorzystali wiele ofiar – wybierali ra-
czej dziewczyny niż chłopców między 15 a 17 rokiem życia. Wśród duchownych 
z wieloma ofiarami, których wiek i płeć była najlepiej udokumentowana (n = 1548), 
693 duchownych wykorzystało nieletnich w tym samym wieku lub płci, a 855 wy-
korzystało nieletnich różnej płci lub w różnym wieku. Ten wzorzec zauważono 
także w dalszych badaniach (John Jay College of Criminal Justice [JJC], 2011). 
Spośród amerykańskich duchownych wykorzystujących seksualnie nieletnich, 
31% wykorzystywało ofiary nie dłużej niż rok – ten schemat był zasadniczo stały 
przez ponad 50 lat (w latach 1950–2004) (Terry, 2008). Nie oznacza to jednak, że 
był uniwersalny. W badaniach Keenan (2012) ośmiu z dziewięciu duchownych 
wykorzystujących nieletnich przyznało, że czynili to przez prawie dwadzieścia 
lat. Trzech z nich utrzymywało „relacje” z ofiarami, które trwały do trzech lat. 
Dla porównania, w badaniach dotyczących anglikańskich duchownych z Australii 
(Parkinson, Oates, Jayakody, 2009) stwierdzono, że prawie 35% duchownych było 
w takich „relacjach” z ofiarami od trzech do pięciu lat, a 5% sprawców – powyżej 
pięciu lat. Tak więc w niektórych przypadkach schemat wykorzystania ofiar był 
bardziej oportunistyczny, z natury związany z bezpośrednim i łatwym dostępem 
do ofiar, w innych – był bardziej zaplanowany i długofalowy.

W badaniach amerykańskich (JJC, 2004) wykazano, że księża wyświęceni we 
wczesnych latach 70. XX wieku częściej niż księża wyświęceni wcześniej i później 
byli prawdopodobnymi sprawcami przemocy wobec nieletnich. Około 10% księży 
wyświęconych w latach 1970–1975 zostało oskarżonych o wykorzystanie nielet-
nich. Zaobserwowano stały wzrost tych zachowań wśród duchownych w okresie 
rozpoczynającym się w latach 50. i trwającym do końca lat 70. oraz wyraźny ich 
spadek w latach 80. XX wieku. John Jay College (2004) ustalił, że ze 109 694 księży 
pracujących duszpastersko między 1950 a 2002 rokiem oskarżono 4392, czyli 4%. 
Prawie 40% z oskarżonych w Stanach Zjednoczonych duchownych korzystało z ja-
kiejś formy terapii lub pomocy psychologicznej. Podobny wynik zaobserwowano 
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wśród duchownych anglikańskich w Australii (Parkinson, Oates, Jayakody, 2009). 
Nowsze statystyki dotyczące Kościoła katolickiego nie zostały jak dotąd ogłoszone 
i z wielu powodów trudno podać jakąś jedną wiarygodną liczbę2. 

Biorąc jednak pod uwagę proporcje duchownych oskarżonych do duchow-
nych, którzy nigdy nie dopuścili się takich czynów, nie można o duchowieństwie 
katolickim mówić jako o grupie zwiększonego ryzyka. Nie ma natomiast jedno-
myślności wśród badaczy, czy na tle duchowieństwa innych wyznań oraz przed-
stawicieli innych zawodów społecznego zaufania księża katoliccy nie stanowią 
takiej grupy (por. Prusak, 2012; Keenan, 2012). Z analiz różnych badań wynika 
jednak, że zdecydowana większość przestępców seksualnych wobec nieletnich to 
mężczyźni żonaci lub utrzymujący kontakty seksualne z kobietami, a nie duchow-
ni. Z dostępnych danych (Cucci, Zellenr, 2011; Keenan, 2012; Papieski Uniwersytet 
Gregoriański, 2012) wynika również jasno, że w grupie wszystkich duchownych 
dopuszczających się czynów seksualnych w stosunku do nieletnich rzeczywiści 
pedofile stanowią znaczącą mniejszość. 

Specyfika ofiar

Chociaż informacje o wykorzystaniu nieletnich przez księży pochodzą z różnych 
stron świata, większość dostępnych danych jakościowych zebrano w Stanach 
Zjednoczonych i Irlandii (Keenan, 2012). Z danych pochodzących ze Stanów 
Zjednoczonych wynika, że zdecydowana większość ofiar (ponad 80%) to chłopcy 
między 11 a 16 rokiem życia, 22,6% to chłopcy w wieku 10 lat bądź młodsi, 51% to 
chłopcy między 11 a 14, a 27% między 15 a 17 rokiem życia. Natomiast najmłod-
sze ofiary to dziewczynki – w grupie wiekowej do 8 roku życia wykorzystywane 
częściej niż ich rówieśnicy (JJC, 2004). Również w badaniach irlandzkich zaob-
serwowano podobną tendencję: wśród wykorzystywanych seksualnie nieletnich, 
dwóch lub trzech chłopców przypadało na jedną dziewczynkę (Murphy Report, 
2009). Ten trend był widoczny również wśród duchowieństwa anglikańskiego 
w Australii, gdzie 75% ofiar księży stanowili chłopcy między 10 a 15 rokiem ży-
cia (Parkinson, Oates, Jayakody, 2009). W badaniach amerykańskich wykazano, 
że niektórzy duchowni wykorzystywali zarówno chłopców, jak i dziewczynki, 
ale w każdej kategorii przestępców (tych z jedną, dwoma bądź trzema ofiarami, 

2 Np. szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych ta wielkość mieści się gdzieś między 2% a 8%. 
Podobne, zbliżone do 4%, wskaźniki uzyskano w Irlandii (por. Keenan 2012).
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czterema do dziewięciu i powyżej dziesięciu) wśród ich ofiar przeważali chłopcy 
w okresie dojrzewania płciowego.

W piśmiennictwie nie ma jednej teorii wyjaśniającej ten trend w doborze ofiar 
charakteryzujący grupę duchownych wykorzystujących nieletnich. Niektórzy 
(Cozzens, 2000) uważają, że wynika on z niedojrzałości psychoseksualnej duchow-
nych, którzy czują się bardziej komfortowo seksualnie i emocjonalnie z nastolet-
nimi chłopcami. Inni badacze wiążą to z celibatem i zahamowanym rozwojem 
psychoseksualnym mężczyzn, którzy w młodym wieku wstąpili do seminarium 
i pozostali „wiecznymi chłopcami” – niedojrzałymi intelektualnie, seksualnie 
i emocjonalnie (Frawley-O’Dea, 2004; Sipe, 1995). Na „swoistą mentalność” zwią-
zaną z rozumieniem celibatu przez duchownych wykorzystujących nieletnich 
wskazują Rossetti i Lothstein (1990), sugerując, że księża dopuszczający się takich 
czynów uważali relacje seksualne z chłopcami za aseksualne, ponieważ nie łamały 
celibatu i nie były tak grzeszne, jak relacje seksualne z kobietami. Lothstein (2004) 
podkreśla, że wśród duchownych – podobnie jak w całej populacji przestępców 
seksualnych – są różne wzorce wykorzystywania nieletnich, i wiąże wybór ofiar 
z różnymi stylami osobowości. Natomiast Berlin i Krout (1986) za decydujące 
uważają czynniki biogenetyczne i sugerują, że wybór ofiary jest determinowa-
ny genetycznie. Zdaniem Terry (2008) wybór ofiar ze względu na płeć wynika 
u duchownych z dostępu do tej właśnie, a nie innej populacji. Podkreśla ona, że 
duchowni katoliccy mają głównie dostęp do mężczyzn, a – przynajmniej w prze-
szłości – ich kontakty z chłopcami, przez różnego typu duszpasterstwa i posługi, 
cieszyły się społeczną akceptacją. 

Orientacja seksualna sprawców a kwestia parafilii

Z badań wynika, że większość duchownych wykorzystujących nieletnich to nie 
pedofile, tylko efebofile, a więc sprawcy, którzy szukają kontaktów seksualnych 
z osobami w późnym wieku dojrzewania. A skoro większość ich ofiar to nastoletni 
chłopcy, rodzi się pytanie o relację między orientacją seksualną a płcią ofiar. W tej 
kwestii istnieją dwa skrajne stanowiska, które wydają się mało przekonywające. 
Pierwsze reprezentują zwolennicy poglądu, że przyczyną tych wykroczeń jest 
homoseksualizm księży oskarżonych o wykorzystywanie nieletnich. Drugie, ci, 
którzy uważają, że te dwa zjawiska w ogóle nie są ze sobą powiązane. Jak dotąd 
nie udowodniono, że tożsamość seksualna i przestępcze zachowania na tle seksu-
alnym mają to samo źródło. Chociaż większość duchownych wykorzystujących 



Jacek Prusak SJ

Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Vol. 14 Nr 1 (2015) 19

nieletnich wybiera na ofiary chłopców, między jednym a drugim faktem nie ma 
bezpośredniej zależności. W jednym z dużych badań (N = 505) przeprowadzonych 
w Stanach Zjednoczonych wśród mężczyzn, którzy wykorzystali nastolatków 
zauważono, że znacząca liczba sprawców wykorzystywała również chłopców 
i dziewczynki przed okresem dojrzewania płciowego (Kafka, 2004). Dorosłe oso-
by heteroseksualne stanowią większość przestępców seksualnych w stosunku do 
chłopców i dziewczynek przed okresem dojrzewania, a dorośli mężczyźni, którzy 
wykorzystują nastoletnich chłopców są częściej orientacji homoseksualnej (Jenny, 
Roesler, Poyer, 1994; Langevin i in., 2000). Dzięki dostępnym wynikom badań wie-
my więc, że większość osób wykorzystujących seksualnie nieletnich nie jest orien-
tacji homoseksualnej, a większość homoseksualistów nie molestuje dzieci. Stąd 
orientacja seksualna nie jest sama z siebie czynnikiem wskazującym możliwość 
dokonania przestępstwa seksualnego wobec nieletnich. Sugerowanie, że duchow-
ni, którzy wykorzystują nieletnich chłopców czynią to z powodu swojej homo-
seksualnej orientacji jest więc równie słabym argumentem, jak sugerowanie, że 
heteroseksualni mężczyźni wykorzystują dziewczynki ponieważ są orientacji he-
teroseksualnej. Takie „wyjaśnienie” więcej zaciemnia niż rozjaśnia (Keenan, 2012).

Bardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza, zgodnie z którą w grupie du-
chownych istnieje pewna podgrupa mężczyzn, którzy podają się za homoseksu-
alistów i są w grupie wysokiego ryzyka, jeśli chodzi o czyny seksualne wobec 
nieletnich, ponieważ nigdy nie osiągnęli dojrzałości psychoseksualnej. Wśród 
nich homoseksualizm wprawdzie nie jest przyczyną, ale „prawdopodobnie 
jest czynnikiem zwiększającym ryzyko” wykorzystania nastoletnich chłopców 
(Kafka, 2004, s. 54). Chociaż nie istnieją wiarygodne badania nad odsetkiem osób 
homoseksualnych wśród duchownych katolickich – w piśmiennictwie moż-
na się spotkać z oszacowaniami od 10% do 60% – przyjmuje się, że w Stanach 
Zjednoczonych stanowią oni 25–40% kleru (Plante, 2005). Nawet jeśli nie znamy 
dokładnej ich liczby, to odsetek mężczyzn o skłonnościach homoseksualnych 
wśród kleru amerykańskiego jest wyższy od przeciętnej (Plante, 2007). W bada-
niach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w grupie 63 kandydatów 
do kapłaństwa wykazano, że psychologiczny profil seminarzystów o orientacji 
homoseksualnej nie różnił się zasadniczo od profilu seminarzystów o orientacji 
heteroseksualnej (Plante, 2007). Trzeba jednak pamiętać, na co wskazują badania 
nad zdrowiem i dojrzałością księży prowadzone w Stanach Zjednoczonych od lat 
50. XX wieku, że inaczej wyglądała formacja ludzka do celibatu w okresie, w któ-
rym najczęściej dochodziło tam do nadużyć seksualnych wobec nieletnich ze stro-
ny duchownych, inaczej w ostatnich latach – zwłaszcza po wybuchu „skandalu 
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pedofilskiego” w Kościele amerykańskim (Keenan, 2012; Prusak, 2004). Nie bez 
znaczenia jest również fakt, że ze względu na stanowisko Kościoła katolickiego 
wobec homoseksualizmu, duchowni o takiej orientacji mieli (i mają) utrudnio-
ne zadanie rozwojowe dotyczące konsolidacji ich tożsamości psychoseksualnej 
(JJC, 2011; McGlone, 2001). Niektórzy z nich uważają, że nie są homoseksualistami, 
skoro żyją w celibacie, inni – godząc się na celibat jako regułę wstrzemięźliwości 
seksualnej – starali się w ten sposób rozwiązać własne konflikty z egodystonicz-
nie przeżywanymi pragnieniami i fantazjami seksualnymi (Papieski Uniwersytet 
Gregoriański, 2012).

Jeśli więc weźmie się pod uwagę, że prawie 70% wykorzystujących nieletnich 
amerykańskich duchownych zostało wyświęconych przed 1970 rokiem, w mło-
dym wieku (79% w wieku 25–29 lat), a następnie przełoży na model ówczesnej 
formacji seminaryjnej i zakonnej, w której nie było miejsca na formację afektywną 
do życia w celibacie, a ujawnienie własnej orientacji homoseksualnej było niemoż-
liwe, to można założyć, że grupa duchownych amerykańskich była także nadre-
prezentowana przez osoby o nieskonsolidowanej tożsamości psychoseksualnej 
wśród której stanowiła ona czynnik ryzyka wykorzystywania osób małoletnich 
(por. Cozzens, 2000; Kennedy, 1998, za: Balboni, 1998; Kennedy, Heckler, 1971; 
Loftus, 1999, 2004). Czy w takim razie czynnikiem sprawczym jest ich parafilia? 

Największy odsetek (40%) duchownych amerykańskich oskarżonych o prze-
stępstwa seksualne w stosunku do nieletnich w chwili popełnienie pierwszego 
wykroczenia mieścił się w przedziale wiekowym między 30 a 39 rokiem życia – 
i był średnio 11 lat od święceń (JJC, 2011; Terry, 2008). Zakres wieku w momencie 
pierwszego wykorzystania nieletniego był w grupie duchownych-przestępców 
bardzo szeroki i wynosił od ponad 20 do 90 lat. Zdaniem niektórych badaczy wiek 
większości sprawców pierwszego wykorzystania nieletnich wśród duchownych 
wskazuje, że nie byli oni pedofilami, gdyż ta parafilia rozwija się wcześniej (JJC, 
2004, 2006, 2011). Tallon i Terry (2008) sugerują, że skoro duchowni dopuszczający 
się czynów seksualnych z nieletnimi nie zaczynali tego procederu zbliżając się do 
30 roku życia, a wielu z nich nie wykorzystywało nieletniego przez długi czas, 
kiedy mieli już jako księża nieograniczony dostęp do dzieci, i ponieważ wielu 
z nich nie skupiło się tylko na jednej grupie wiekowej czy jednej płci, to cokolwiek 
jeszcze miało miejsce, nie było to spowodowane przez seksualne fantazje doty-
czące dzieci przed okresem dojrzałości płciowej czy nastolatków. Nawet ci z du-
chownych, którzy zaczęli wykorzystywać nieletnich tuż po święceniach i których 
działalność przemocowa obejmowała dłuższy czas nie spełniali kryteriów pedo-
filii. Uważają więc, że dostępne dane nie potwierdzają hipotezy, zgodnie z którą 
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większość przestępstw duchownych wobec nieletnich była motywowana parafilią 
czy inną patologią (JJC, 2004, 2011; Keenan, 2012; Smith i in., 2008; Tallon, Terry, 
2008; Terry, 2008). 

Podobnie więc jak homoseksualizm nie jest predyktorem wykorzystania sek-
sualnego nieletnich przez duchownych, nie jest nim także pedofilia. Wiadomo, 
że niektórzy dorośli wykorzystujący nieletnich są orientacji heteroseksualnej, 
niektórzy homoseksualnej, a inni spełniają kryteria pedofilii. Nie ma dowodów 
na to, aby twierdzić, że ci, u których występuje parafilia (pedofile) z większym 
prawdopodobieństwem wykorzystają dzieci niż inni mężczyźni. Są jednak dane 
sugerujące, że mężczyźni o orientacji heteroseksualnej będą bardziej narażeni na 
wykorzystanie seksualne dzieci (Keenan, 2012). 

Kwestią sporną w przypadku duchownych pozostaje jednak efebofilia, którą 
zalicza się do parafilii nieswoistych i zawężoną do „kontaktów z osobami w póź-
nym wieku dojrzewania” różnicuje się z hebefilią (kontaktem z osobami w wie-
ku dojrzewania) i partenofilią (kontaktem z osobami, które nie przeszły jeszcze 
inicjacji seksualnej) (Carson i in., 2003). Badacze (Cartor, Cimbolic, Tallon, 2008; 
Cimbolic, Cartor, 2006) stwierdzili wyraźne różnice między przestępcami dopusz-
czającymi się czynów o charakterze pedofilii i czynów o charakterze efebofilii. 
Podobnie twierdzą klinicyści pracujący z duchownymi wykorzystującymi nie-
letnich (Kochansky, Cohen, 2007). W najnowszej edycji klasyfikacji DSM, czyli 
 DSM-5, miało pojawić się nowe rozpoznanie kliniczne: zaburzenie pedohebefiliczne, 
ale ostatecznie tak się nie stało. Również w ICD-10 efebofilia nie występuje. Z dia-
gnostycznego punktu widzenia preferowanie osób nastoletnich może być rozpo-
znawane jako parafilia nieswoista (DSM 302.9) wtedy, kiedy powoduje dysfunkcję 
lub jest przyczyną zachowań o charakterze wykorzystania seksualnego. 

Dwuznaczności celibatu

Chociaż w żadnych badaniach nie potwierdzono, że celibat i wykorzystywanie 
nieletnich przez duchownych pozostają w związku przyczynowo-skutkowym, 
a sam celibat nie jest wyznacznikiem represji seksualnej czy niedojrzałości emo-
cjonalnej (Rossetti, 2011), to jednak analizy badaczy z John Jay College (2011) nad 
przyczynami i kontekstem nadużyć seksualnych dotyczących nieletnich wykaza-
ły, że istotne znaczenie miał rodzaj formacji i wpływy kulturowe. Podobne suge-
stie wysuwają badacze z doświadczeniem w pracy z duchownymi (Connors, 1994; 
Cozzens, 2000; Hoge, 2002; Loftus, 1999, 2004) podkreślający, że księżom brak 
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afektywnego rozumienia celibatu i dynamiki ludzkiej seksualności. Brak dojrzałej 
formacji do celibatu zwiększa wśród księży ryzyko czynów przestępczych w sto-
sunku do nieletnich. Nie ma danych sugerujących, że księża katoliccy, diecezjalni 
czy zakonni wybierają tę drogę życia po to, aby mieć łatwiejszy dostęp do dzieci 
i je wykorzystywać (Keenan, 2012). 

Biorąc pod uwagę, że większość duchownych dopuściła się wykorzystania 
nieletnich jednorazowo i sytuacyjnie, wygląda na to, że to nie sam celibat jest 
czynnikiem zagrożenia, tylko niedojrzały sposób jego przeżywania wprzęgnię-
ty jednak w instytucjonalną dynamikę funkcjonowania duchowieństwa. Nie bez 
znaczenia może być fakt, że przez część duchownych celibat nie jest traktowany 
mandatoryjnie i nie jest zachowywany, tak więc aktywność seksualna duchow-
nych wobec nieletnich może być przejawem szerszego problemu – czyli konte-
stowania obowiązkowego celibatu dla księży katolickich (por. McGlone, 2001; 
Nines, 2006; JJC, 2011). Ustalono, że duchowni amerykańscy, którzy byli w semi-
nariach w latach 60. XX wieku i wcześniej, wykazywali się większą niedojrzało-
ścią psychoseksualną i podatnością na łamanie celibatu. Stwierdzono również, że 
80% duchownych, którzy korzystali z pomocy psychologicznej z powodu różnych 
problemów emocjonalnych, było aktywnych seksualnie po święceniach – głównie 
z dorosłymi (JJC, 2011). Brak jednak wiarygodnych danych do określenia obecnej 
częstości występowania tego zjawiska.

Specyfika sprawców

Ze względu na niewielką liczbę i ograniczenia metodologiczne (nieliczne grupy, 
brak grup kontrolnych) badań dotyczących duchownych wykorzystujących nielet-
nich, w piśmiennictwie przyjmuje się, że księża wykorzystujący nieletnich repre-
zentują atypową grupę przestępców, a do zrozumienia ich postępowania muszą 
być brane pod uwagę czynniki sytuacyjne i kontekstualne (Keenan, 2012). W po-
równaniu do „normalnych” księży, duchowni wykorzystujący nieletnich uzyski-
wali wyższe wskaźniki w skali samotności, wyrażania emocji, depresji, trudności 
w identyfikacji i ujawnianiu trudnych emocji innym. Rzadziej (tylko 1,8–2,5%) szu-
kali pomocy psychologicznej przed nakazaną terapią dla sprawców przestępstw 
seksualnych niż księża „normalni” (59%) zmagający się z problemami emocjonal-
nymi (głównie depresją, alkoholizmem, problemami z orientacją i tożsamością psy-
choseksualną). Osiągali wyższe wyniki w skalach dotyczących kontroli wrogości 
oraz cechowali się bardziej pasywnymi i konformistycznymi wzorcami (stylami) 
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relacyjnymi. Wbrew powszechnym wyobrażeniom, duchowni ci częściej byli oso-
bami samotnymi, nieśmiałymi i pasywnymi w relacjach z dorosłymi. Badacze 
doszli jednak do wniosku, że księża, którzy molestowali nieletnich nie są z tego 
powodu bardziej niż inni duchowni narażeni na występowanie zaburzeń osobo-
wości czy nastroju. „Żadne psychologiczne, rozwojowe czy behawioralne cechy nie 
odróżniały ich w znaczący sposób od pozostałych duchownych” (JJC 2011, s. 74).

Chociaż duchowni molestujący nieletnich nie wypadali gorzej w testach inte-
ligencji czy osobowości od „normalnych” księży, charakteryzowała ich pewnego 
typu podatność w zakresie deficytów relacyjnych: brak intymnych więzi i bliskich 
relacji przed i w trakcie seminarium (JJC 2011). Wydaje się, że cechą najbardziej 
różnicującą ich od „normalnych” duchownych był wysokich wskaźnik bycia 
wykorzystanym w dzieciństwie – czasami przez innego księdza czy zakonnika. 
W piśmiennictwie podaje się różne liczby: 66% (Robinson, Montana, Thompson, 
1993), 30–35% (Connors, 1994), 70–80% (Sipe, 1995), 33–50% (Valcour, 1990), 66% 
(Bryant, 1999), 67% (Cucci, Zollnerr, 2011). Doświadczenie bycia wykorzystanym 
w dzieciństwie zwiększa u duchownych ryzyko wykorzystania dziecka lub nie-
letniego (JJC 2011). Poza tym, wielu księży, którzy doświadczyli takiej traumy 
w swoim dzieciństwie nigdy o niej nie mówiło – po raz pierwszy dopiero w trak-
cie terapii dla sprawców przestępstw seksualnych (Perrillo i in., 2008). 

Na tle innych przestępców wykorzystujących nieletnich księża, którzy dopu-
ścili się takich czynów są zazwyczaj starsi, lepiej wykształceni, z wyższym IQ, 
z mniejszą liczbą cech antyspołecznych, rzadziej też popełniali inne czyny krymi-
nalna w przeszłości. Częściej wykorzystują nastoletnich chłopców oraz częściej 
mówią o orientacji homoseksualnej niż inni przestępcy seksualni w stosunku do 
nieletnich. Ogólnie występuje u nich mniej wskaźników psychopatologii, a także 
wykorzystują mniejszą liczbę ofiar. Stwierdza się u nich wyższy wskaźnik zabu-
rzeń endokrynologicznych niż u innych przestępców w tej samej grupie wiekowej. 
Ponadto są mniej uświadomieni seksualnie, bardziej niedojrzali seksualnie oraz 
cechują się mniejszym libido i mniejszą liczbą doświadczeń seksualnych niż pozo-
stali sprawcy podobnych przestępstw. Większość z nich została oskarżona o prze-
stępstwa seksualne z przeszłości, kiedy mieli 20 czy 30 lat (Keenan, 2012). To, 
co ich najbardziej zbliża do innych przestępców seksualnych, działających także 
w innych instytucjach, to „uwodzenie” ofiar (JJC, 2011). Z kolei, to co najbardziej 
rzuca się w oczy przy porównywaniu ich do pozostałych sprawców przemocy 
seksualnej wobec nieletnich, to wysokich wskaźnik samobójstw wśród sprawców 
i ich ofiar (Frawley-O’Dea, 2007).
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Czynniki kulturowe i instytucjonalne

W metaanalizie badań poświęconych problematyce wykorzystywania seksualnego 
nieletnich wykazano, że różnice geograficzne i kulturowe wpływają na skalę i mecha-
nizmy tego zjawiska (Stoltenborgh, van Ijzendoorn, Euser, Bakermans-Kranenburg, 
2011). Ich oddziaływanie widoczne jest także w ramach Kościoła katolickiego, który, 
choć ma naturę instytucji globalnej i zcentralizowanej, w swoim funkcjonowaniu 
podlega wpływom czynników środowiskowych – pozostaje bowiem zawsze ja-
kimś Kościołem lokalnym. Z przeprowadzonych dotychczas badań wiadomo już, 
że wykorzystywanie nieletnich przez duchownych ma miejsce na wszystkich kon-
tynentach, różna jest jednak skala tego zjawiska. Dane dotyczące wykorzystywania 
seksualnego nieletnich w Kościele pochodzą głównie ze Stanów Zjednoczonych, 
Kanady, Europy i Australii. O wiele trudniej zebrać rzetelne dane z krajów Ameryki 
Łacińskiej, Afryki i Azji ze względu na inne normy dotyczące ochrony dobra rodzi-
ny, silniejsze tabu dotyczące utraty dziewictwa przed ślubem czy doświadczeń ho-
moseksualnych chłopców, a także większy szacunek społeczny do duchowieństwa 
(por. Nair, 2012; Tagle, 2012; Valle, 2012). Również w obrębie kultury euroatlantyc-
kiej istnieją znaczące różnice eklezjalne między Kościołami lokalnymi wynikające 
ze społecznej pozycji Kościoła w danym kraju i jego struktury przed i po reformie 
Vaticanum II (1960–65) (Keenan, 2012). Przy ocenie mechanizmów i skali nadużyć 
seksualnych ze strony duchownych muszą więc być brane pod uwagę organizacyjne 
i kulturowe uwarunkowania Kościoła, ponieważ zjawisko to ma dwa powiązane ze 
sobą strony: wykorzystanie seksualne (sprawca – ofiara) i odpowiedź (reakcja) hie-
rarchii (papieża, biskupów, przełożonych zakonnych) na skargi ofiar3. 

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę to, co wiemy na temat zjawiska wykorzystywania seksual-
nego nieletnich przez duchownych, błędne jest posługiwanie się określeniem 
 ksiądz-pedofil do scharakteryzowania sylwetki przeciętnego duchownego, który 
wykorzystywał dzieci. Poza tym, sprowadzenie wszystkich przyczyn przemocy 
seksualnej ze strony księży wobec osób nieletnich do ich osobistej niedojrzałości 

3 Poruszenie kwestii dotyczące hierarchiczności, autorytarnego sposobu sprawowania wła-
dzy, znaczenia posłuszeństwa przełożonym, zamkniętego charakteru formacji seminaryjnej 
i zakonnej, prawa kanonicznego, teologii moralnej, klerykalizmu itp. wymagałyby odręb-
nego artykułu. Z tego powodu kwestie te są tutaj jedynie zasygnalizowane.



Jacek Prusak SJ

Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Vol. 14 Nr 1 (2015) 25

lub psychopatologii nie tylko nie wyjaśnia popełnionych przez nich czynów, ale 
grozi powtarzaniem starych błędów. Badania pokazują, że to czynniki sytuacyjne 
(dostęp do ofiar) i brak odpowiedniej formacji do przeżywania celibatu są czynni-
kami zwiększonego ryzyka, a nie pedofilia czy homoseksualizm. 

Bez uwzględnienia czynników kulturowych, w tym przypadku związanych 
z funkcjonowaniem struktury instytucjonalnej Kościoła, spłycamy problem wy-
korzystania nieletnich i nie oddajemy sprawiedliwości ofiarom (Frawley-O’Dea, 
Goldner, 2009; Keenan, 2012). Ponieważ nie dysponujemy wyczerpującymi danymi 
dotyczącymi wykorzystywania seksualnego nieletnich w Kościele powszechnym, 
tego, co wiemy o mechanizmach i skali zjawiska w poszczególnych Kościołach 
lokalnych, nie możemy bezkrytycznie ekstrapolować na polskie warunki. Nie mo-
żemy też dokonywać adekwatnych porównań, bo brak nam polskich badań. Jedno 
wiemy jednak na pewno – tam, gdzie wykorzystywane bywa dziecko „czyjeś oczy 
są zamknięte”.
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Paedophile priest: Who is he?

The article presents the current state of knowledge about sexual abuse of children by 
catholic priests, focusing on empirical research on the profile of the abuser and on the 
effects of contextual factors. It is emphasized that this is a group of atypical abusers who 
do not match the “paedophile priest” label commonly used by the media. Furthermore, 
the article shows that it is necessary to consider contextual factors while assessing child 
sexual abuse in an institution which is global but also variable in terms of geographi-
cal and cultural conditions.  
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