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BYŁO TO PODCZAS PIELGRZYMKI.
Opiekował się niepełnosprawnym mężczyzną. Po
prawie dwutygodniowym pielgrzymowaniu zaczął
patrzeć na otaczających go ludzi inaczej – obudziło
się w nim pragnienie pomagania innym. 

Od siedmiu lat nie pije, nie narkotyzuje się. Roz−
począł studia, włączył się do działania „Uniwersy−
tetu ulicy”. Jeździ po całej Polsce, spotyka się
z młodzieżą. Własnym przykładem zaświadcza, że
możliwa jest przemiana. 

Zastanawiał się skąd się wzięło słowo resocjali−
zacja. Był poddawany temu procesowi w więzie−
niach w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesią−
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Karać
czy resocjalizować

Piętnaście lat przesiedział w więzieniu.
Zresocjalizował się w ciągu jedenastu dni.

Ale nie w zakładzie karnym.

To, co sto lat temu
powiedziała Ellen Key,
szwedzka pisarka
i działaczka społeczna,
wydaje się wciąż aktualne:
„(...) społeczeństwo
samo wytwarza
zwyrodniałe dzieci,
a potem,
gdy je za pomocą kar
na drogę cnoty
chce zapędzić,
postępuje jak tyran,
który najpierw człowiekowi
kazał oczy wyłupić,
a następnie bił go za to,
że błądzi i drogi
znaleźć nie mógł.”
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tych. Jednak żaden system go nie zreso−
cjalizował: ani komunistyczny, w którym
były represje, karanie i bicie, ani czasy
odwilży, kiedy były przepustki. – Prze−
stępców nie da się zresocjalizować w wię−
zieniu, gdzie jeden wychowawca opiekuje
się setką podopiecznych – twierdzi. Uwa−
ża również, że 90 procent więźniów nie
chce, żeby ich resocjalizować. – Nienawi−
dzą społeczeństwa, bo społeczeństwo nie−
nawidzi ich – mówi. 

Oddać szacunek karze

Kara, realizując zadania prawa karne−
go, ma przede wszystkim zapobiegać na−
ruszaniu dóbr prawnych, zaspokajać spo−
łeczne poczucie sprawiedliwości oraz
naprawiać szkodę wyrządzoną przestęp−
stwem. Wymierzana jest, ponieważ popeł−
niono przestępstwo oraz po to, aby prze−
stępstw nie popełniano. 

Kara powstrzymuje człowieka przed
kolejnym przestępstwem. Tworzy również
przestrzeń dla innych działań – niektórzy
ludzie poddają się wpływom wychowaw−
czym, godzą się na przeprowadzenie tera−
pii. 

Jedynie w kodeksie karnym wykonaw−
czym eksponowany jest cel wychowawczy.
Akceptacja systemu karnego, który by
zrezygnował z celów resocjalizacyjnych,
otwiera drogę do poniżania, a nawet tor−
turowania skazanych.

Stanowi próbę powrotu do czasów,
w których sądzono, że wykonywanie kar
okrutnych ma moc odstraszania od popeł−
niania przestępstw.

Karanie, z punktu widzenia psycholo−
gicznego, jest dolegliwym zabiegiem, czy
też narzędziem, którym posługujemy się
wobec człowieka, który zachował się „po−
niżej krytyki” – niezgodnie z normami
społecznymi – w celu zmiany jego zacho−
wania. 

Klaps wymierzony pięcioletniemu sy−
nowi, nagana w szkole, kara pozbawie−
nia wolności – wywołują cierpienie, ból,
strach, złość i chęć odwetu ukaranego.
Agresywne zachowanie jest więc nega−
tywną konsekwencją karania. 

Jest ono przyjmowane łatwiej, gdy wy−
mierza ją osoba, którą kochamy, lubimy,
szanujemy, i która wyznaje podobne war−
tości jak my, np. kochający ojciec. Nato−

miast w dziecku niekochanym narasta
bunt. 

Również narasta on w przestępcy. Nie
istnieje bowiem „ciepła”, pozytywna rela−
cja między nim a sędzią, który go karze,
czy prokuratorem, który stawia zarzuty,
czy też funkcjonariuszem Służby Więzien−
nej – wykonawcą kary pozbawienia wol−
ności. 

Negatywne doznania, jakich więzień
doświadcza, mają być redukowane przez
oddziaływania penitencjarne i programy
terapeutyczne, których w polskich zakła−
dach karnych i aresztach śledczych funk−
cjonuje już około 650 (obejmuje się nimi
trzydzieści tysięcy więźniów), a które na−
zywamy... resocjalizacją. 

Wrócić do społeczeństwa

Z resocjalizacją jest trochę jak z socjali−
zmem. Rdzeń „socjal” odwołuje się do po−
jęcia socjalności, do porządku społeczne−
go, przystosowania się. To przystosowanie
może być twórcze lub konformistyczne. 

Człowiek zsocjalizowany żyje w zgodzie
z innymi, stosuje się do podstawowych
norm społecznych i jest zadowolony z sie−
bie i społeczeństwa. Resocjalizować to
właśnie przywrócić człowieka do takiego
stanu.

Ale resocjalizację można rozumieć na
wiele sposobów. Jako tresurę i trening – na
bazie teorii uczenia się, kar i nagród,
wzmacniania pozytywnego i wygaszania.
Jako proces wewnętrzny związany z funk−
cjonowaniem w rolach społecznych, polega−
jący na modyfikacji składników postaw
i ich uwarunkowań – według Czesława
Czapówa, twórcy pedagogiki resocjaliza−
cyjnej. Czy też jako rozwój człowieka, a nie
jedynie korygowanie postaw i zachowań –
zdaniem dr. Marka Konopczyńskiego. 

Resocjalizację można zastąpić pojęciem
reintegracja społeczna. W zakres szeroko
rozumianej resocjalizacji wchodzą wtedy:
praca społeczna i pomoc socjalna. Resocja−
lizacja w tym wypadku dotyczy osób (nie
tylko przestępców), które się narkotyzują,
prostytuują, alkoholików, ludzi bezrobot−
nych i bezdomnych – wszystkich, którzy
wymagają wsparcia. Gdyż resocjalizację
można rozumieć jako udzielanie wsparcia.

Można też na resocjalizację „naszcze−
kać”, że jest to anachronizm wymyślony
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prof. LESŁAW PYTKA
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

oraz „Pedagogium” Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej
w Warszawie:

Zamiast alternatywy proponuję koniunkcję: karać i resocjalizo−
wać. Ponadto karanie i resocjalizacja powinny być zróżnicowane.
Żeby odpowiedzieć na to pytanie z pełnym przekonaniem, trzeba
znać odpowiedź na kolejne. Na jakich wartościach opiera się filo−
zofia kary, sprawiedliwego karania? A na jakich – resocjalizacja?
Kara w sensie psychologicznym wiąże się przede wszystkim ze
sprawiedliwością, słuszną odpłatą. Natomiast resocjalizacja od−
nosi się do miłości, miłosierdzia (caritas). Święty Paweł w liście
do Koryntian mówił o miłości, ale w gruncie rzeczy miał na myśli
miłosierdzie.

prof. ANDRZEJ KOJDER 
Wydział Prawa UW:
W jednym z dialogów Platona rozmówcy pytają Sokratesa o to,

kogo należy surowiej karać – umyślnego przestępcę, czy nieumyśl−
nego i Sokrates odpowiada: ależ oczywiście, surowiej należy karać
umyślnego. Dlaczego? Bo na takiego przestępcę można oddziały−
wać skuteczniej. On jest świadom motywów i intencji, dla których
popełnił czyn przestępczy. Natomiast na osobę, która dokonuje czy−
nu nagannego, niezgodnego z prawem, pod wpływem jakiegoś nie−
kontrolowanego impulsu, znacznie trudniej oddziaływać. I dlatego
sądzę, że resocjalizacja jest istotnym elementem każdej kary. Na−
tomiast alternatywa: karać czy resocjalizować jest pozorna. Dlate−
go, że w każdym sposobie karania, czyli zadawania dolegliwości,
mieści się oczekiwanie, że ta dolegliwość doprowadzi do zmiany
u sprawcy czynu nagannego albo zmiany jego funkcjonowania
w środowisku.

prof. ANDRZEJ STELMACHOWSKI
„Wspólna Polska” i Wydział Prawa UW:
Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że w każdej karze za−

warty jest element resocjalizacji? W karze śmierci przecież nie.
Albo jak to jest w przypadku dziecka, któremu wymierza się karę
cielesną? Trudno tutaj mówić o karze w ścisłym tego słowa zna−
czeniu. W istocie rzeczy jest to rodzaj tresury. Trzeba pamiętać,
że mówiąc o karze mamy do czynienia z pewną gamą środków
i celów. Zależą one od rodzaju czynu, osobowości sprawcy oraz
od reakcji społecznej. Ma ona bardzo często decydujący wpływ
na wymierzanie kary. Społeczeństwo w obliczu czegoś bardzo
złego domaga się rekompensaty w postaci ukarania kogoś.

prof. ADAM FRĄCZEK
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytet

Warszawski:
Zarówno karanie, jak i resocjalizacja mają służyć zmienianiu

człowieka. Kara może być traktowana w systemach penitencjar−
nych jako środek, który jest sposobem na izolowanie człowieka po
to, by przestał być szkodliwy dla innych. Ale jej istotą w sensie
psychologicznym, socjologicznym i pedagogicznym jest doprowa−
dzenie do zmiany człowieka. Na marginesie, kara towarzyszy nam
od zawsze. Rodzice stosują takie dolegliwości wobec dzieci. Re−
presje stosują także różnego rodzaju duże zbiorowości (państwa,
narody) względem siebie.

Karać czy resocjalizować
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w połowie lat siedemdziesiątych. – Wiele
osób ma negatywne skojarzenia z resocja−
lizacją, gdyż częstokroć była wykorzysty−
wana do poniżania ludzi, jak w przypad−
ku akowców. Taka resocjalizacja jest
czystą kompromitacją – mówi prof. Le−
sław Pytka.

Żeby była skuteczna

– W kwietniu minie trzy lata jak wysze−
dłem na wolność – opowiada były wię−
zień. – Nie miałem nic, nawet wykształce−
nia średniego. Nie miałem pracy. Po
tygodniu byłem załamany. Chciałem żyć
normalnie, a nie mogłem. Przez ponad
rok nosiłem ulotki, wtedy poznałem przy−
jaciół, którzy mi zaufali. Podjąłem naukę,
znalazłem lepszą pracę. Miałem szczęście,
bo 80 proc. moich kolegów nie żyje. Jedni
się zaćpali, inni zastrzelili, inni siedzą
w więzieniu.

Kiedy, w jakich warunkach, w stosun−
ku do kogo kara i resocjalizacja jest na−
rzędziem skutecznym? W tych zwierze−
niach widać dokładnie, jak ważne, oprócz
rozwijania potencjału człowieka, jest
stworzenie warunków zewnętrznych,
które umożliwią normalne funkcjonowa−
nie po wyjściu na wolność. Chodzi o to,
żeby mieć rodzinę, do której się wra−
ca, mieszkanie, pracę. Zwykle, opuszcza−
jąc zakład karny otrzymuje się parę zło−
tych na bilet i wraca do środowiska, które
zrobiło z nas przestępcę. Tym samym
wraca się do przestępstwa. 

– Mówiąc o skuteczności kary, bierzemy
pod uwagę trzy kryteria: formalno−pra−
wny, brak powrotności do przestępstwa
oraz kryterium społeczne, czyli funkcjo−
nowanie w rolach – mówi prof. Pytka.
– Jeżeli dodamy do tego kryterium psy−
chologiczne, pedagogiczne, np. obniżenie
poziomu agresywności – wskaźniki reso−
cjalizacji będą wyższe.

Według prof. Andrzeja Kodera, spór
o dzieło resocjalizacji jest sporem o na−
turę ludzką. Jakim z natury jest czło−
wiek? Jedni uważają, że jest istotą pla−
styczną, na którą można skutecznie
oddziaływać. Inni, zgodnie z teorią antro−
pologiczną Cezarego Lombroso twierdzą,
że niektórzy rodzą się przestępcami,
zbrodniarzami i że nie ma żadnych spo−
sobów, aby na nich wpłynąć. Dlatego na−

leży zrezygnować z resocjalizacji wobec
tych osób.

– Spośród trzech kategorii przestępców:
krótkoterminowych, osób z defektami oso−
bowości i osób bez takich deficytów, wła−
śnie ta trzecia grupa, stanowiąca ok.
55–60 proc. populacji więźniów, jest do
„zagospodarowania” – mówi wieloletni
praktyk penitencjarny prof. Henryk Ma−
chel. – Są to osoby bardzo zdemorali−
zowane, ale podatne na zmiany. Często
udaje się zrekonstruować ich więzi ro−
dzinne, dzięki czemu mają większe szanse
na udany powrót do społeczeństwa. Trze−
ba też pamiętać, że znacznie łatwiej zmie−
niać młodych.

Skutecznej resocjalizacji służą zsyn−
chronizowane działania. Przykładowo,
narkoman, który bezustannie kradł,
w końcu został złapany i skazany. W wię−
zieniu trafił na oddział dla osób uzależ−
nionych i został wyleczony. Dzięki temu,
że równolegle z karą pozbawienia wol−
ności zostały podjęte środki lecznicze,
udało się wpłynąć na zmianę jego po−
stawy. Po wyjściu na wolność trafił do
Monaru, który go wspiera w trwaniu
w „trzeźwości”.

Pedagogika serca

W przeciwieństwie do psychologii,
która opisuje i wyjaśnia, pedagogika ma
aspiracje aksjologiczne, wartościujące.
Resocjalizacja wiążę się więc z ideą mi−
łości.

– Wymaga ona poświęceń, wiary, ufno−
ści. Trzeba mieć dużo miłości do świata
i ludzi, żeby zająć się pomocą człowiekowi
w dzisiejszych czasach, kiedy najważniej−
sze są pieniądze, papier i biurokracja –
mówi Maria Łopatkowa, twórczyni poję−
cia „pedagogika serca”, które zostało wpi−
sane do Encyklopedii Pedagogicznej XXI
wieku. Pedagogika serca, czyli rozwijanie
zdolności kochania i empatii – jej zda−
niem – jest najważniejsze w wychowaniu.
Gdy komuś wali się świat, czasem wy−
starczy powiedzieć dobre słowo, podać
kartkę z własnym adresem, ofiarować po−
mocną książkę. Do osoby głuchej emocjo−
nalnie można trafić argumentami racjo−
nalnymi.

tekst i zdjęcie
Agata Pilarska−Jakubczak
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prof. MAREK KONOPCZYŃSKI „Pedagogium”:

Dostrzegam ścisły związek kary z resocjalizacją. Jednak reso−

cjalizacja nie może być utożsamiana z karą. A tak często jest.

Łączenie karania z resocjalizacją powoduje, że jest ona uzna−

wana przez więźniów za element kary. Jest to jedna z przyczyn

pewnych blokad emocjonalnych i intelektualnych wśród więź−

niów czy osób, które są poddawane takim działaniom. W efekcie

nie są one otwarte na podejmowane wobec nich wysiłki. Reso−

cjalizacja człowieka powoduje jego zmianę wewnętrzną, zewnę−

trzną i społeczną. Te przemiany są o tyle skuteczne, o ile działa−

nia podejmowane wobec człowieka mają metodyczny charakter.

Mitem jest przekonanie, że można zmienić osobowość człowieka

w ciągu roku czy dwóch lat w wyniku pewnych oddziaływań w wa−

runkach izolacji. Można zmienić jego świadomość, czyli pewne

parametry tożsamościowe.

KRZYSZTOF BURNETKO „Polityka”:

Na temat resocjalizacji krąży kilka mitów. Pierwszym jest

stwierdzenie, że resocjalizacja zastępuje karę. Jest to nieporozu−

mienie. Drugi – resocjalizacja ma służyć przede wszystkim prze−

stępcy, jest łaską społeczeństwa i wymiaru sprawiedliwości dla

zbrodniarza. Moim zdaniem, resocjalizacja służy przede wszyst−

kim społeczeństwu, ale powinna też uwzględniać interes ofiary.

Trzeci mit: resocjalizacja oddziałuje na wszystkich przestępców –

sprawców drobnych wykroczeń i zbrodniarzy. To również jest

wielkie nieporozumienie. I wreszcie mit ostatni: na zachodzie,

zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, następuje odwrót od reso−

cjalizacji, a Polacy, podobnie jak Amerykanie, są tutaj w czołów−

ce. To również jest nieprawda.

prof. HENRYK MACHEL

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego:

Nie jest w interesie społecznym pozostawienie przestępcy

w izolacji przez kilka lat na koszt podatnika bez prowadzenia wo−

bec niego oddziaływań wychowawczych. Więzienie nie może być

tylko i wyłącznie przechowalnią odrzutu społecznego. Powinno

być czymś więcej. Jest jeszcze inna kwestia. Mianowicie kara

w pedagogice jest uważana za narzędzie resocjalizacyjne, środek

wychowawczy. Kara ma również prowadzić do refleksji. Stare po−

wiedzenie: za dobre wynagradzać, za złe karać, musi funkcjono−

wać dla dobra społecznego. Również ze względu na to dobro na−

leży podejmować działania resocjalizacyjne wobec osób, które

można zmienić. Bo nie wobec wszystkich. Mówię to na podstawie

wieloletniej praktyki penitencjarnej.

Karać czy resocjalizować
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