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Reintegracja społeczna skazanych.
Paradygmat tożsamości osobowej, społecznej
i kulturowo-cywilizacyjnej
Przedzałożeniowe myślenie aksjologiczne
dotyczące procesu reintegracji społecznej
Każdy w yw ód, każda refleksja intelektualna pow inna być poprzedzona syste
mem założeń wstępnych. N a poziomie m etam etodologii tworzym y tzw. paradygm a
ty, czyli określone tezy, pew niki, które pow inny koncentrować uwagę na sensie ich
struktury, dynam iki, przekroju i być zbieżne (Abramowski, 1986).
Podstawowym elementem, który chciałbym wskazać jako założenie przedw stęp
ne do oceny, czym jest reintegracja, jaka po pierwsze jest jej treść, a po drugie, na
czym polega jej istota - jest kwestią, jak określam y to zjawisko w przestrzeni nauk
interdyscyplinarnych. To będzie założenie mówiące o trzech pojęciach inteligencji:
inteligencji subiektywnej, obiektywnej i inteligencji w kategoriach tzw. myślenia
aksjologicznego, które pozwala nam przejść do zagadnień treści, istoty badane
go stanu rzeczy, w tym w ypadku zagadnienia społeczno-osobowego, dotyczącego
problem u, jak człowiek włącza się w struktury grupow e, w struktury przestrzenne
(Ebner, 2006).
Pojęcie inteligencji subiektywnej wiąże się z przeżywaniem określonego proble
mu, pewnego stanu rzeczy na poziomie kom petencji osobowych (Gadacz, 2007).
W zbiorze osób, w grupie, w społeczeństwie, państw ie czy też w narodzie poszcze
gólni reprezentanci artykułują swoje myśli, głoszą pewne tezy np. dotyczące kw e
stii, kim jest człowiek, a także, kim jest człowiek zintegrowany, człowiek, który jest
sierotą, gdzie pow inien przeżywać swój proces socjalizacji, jaki jest człowiek, który
opuszcza zakład penitencjarny po odbyciu w yroku za określony czyn inkrym inow a
ny, w jaki sposób pow inien być włączony w stru k tu ry lokalne czy w stru k tu ry ży
cia publiczno-społecznego (Ignaczak, 1986). Człowiek stary, najczęściej w naszym
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społeczeństwie nikom u niepotrzebny, pozostawiony jest sam sobie. Proces reinte
gracji polega na tym , żeby okres starości zyskał ten sam w ym iar co okres dzieciń
stwa lub adołescencji m łodzieńczej, czyli żeby był przeżywany w strukturach grupy
czy w strukturach społecznych na podobnym poziom ie w sensie treści, istoty, czyli
jakości tego życia (Kaczyńska, 1992).
Zatem myślenie subiektywne będzie przynależne poszczególnym osobom. Każ
dy człowiek uform owany jest poprzez swoją wiedzę i kom petencje. Te kompetencje
i wiedza wynikają w pewnym stopniu ze znajomości problem atyki, która stanowi
o istocie tej kompetencji (Życiński, 1985). Trudno, żeby na przykład prem ier rządu
w ypow iadał się na tem at dew iantów seksualnych w sposób podlegający myśleniu
obiektyw nem u czy aksjologicznemu. Premier w ypow iadał się w rygorach właści
wych dla myślenia subiektywnego. Co należy robić z przestępcam i, którzy mają
skłonności do zaburzeń psychicznych. N otabene takich zaburzeń psychicznych
w sensie zachowań seksualnych zgodnie z nom enklaturą W H O jest ponad 260 i p o 
dobnie wiele jest różnych typów zaburzeń osobowości (Urban, 2000).
1 stycznia 2010 roku M iędzynarodow a Organizacja Z drow ia zrezygnowała
z pow odów m aterialnych z klasyfikacji tzw. chorób psychicznych i dlatego nazywać
je będziemy zaburzeniam i osobowości, bo bardzo często w tych stanach w pływ
otoczenia będzie w arunkow ał jak gdyby stan zaburzonej równowagi czynności psy
chicznych człowieka czy różnych stru k tu r zaburzenia jego osobowości (Allport,
1985). Jeżeli mamy do czynienia z dew iantem seksualnym, który popełnia czyn
przestępczy, to trzeba się zastanow ić i w yartykułow ać, jaka stru k tu ra społeczna,
czy instytucja, czy określony podm iot byłby kom petentne do tego, żeby podjąć się
działania leczniczego lub działania resocjalizacyjnego, a następnie działania reintegracyjnego, czyli najpierw zmienić, skontrolować, a następnie włączyć tego człowie
ka do grupy czy do społeczeństwa (Szołtysek, 1998).
W ypowiedź naszego prem iera na tem at kastracji chemicznej jest wypowiedzią
na poziom ie wiedzy, jaką posiada. Często słyszymy opinie wygłaszane przez ludzi,
które są przeniesieniem wiadom ości prasowych i telewizyjnych, poniew aż badania
empiryczne pokazują, że problem kompetencji odbiorców na poziom ie inteligencji
subiektywnej jest kształtow any przez m edia, czyli przez środki kom unikacji m aso
wej (Radochoński, 2000).
W edług badań na poziomie inteligencji subiektywnej mamy obecnie 70% anal
fabetów wtórnych, czyli funkcjonalnych. Są to osoby, które czytają, potrafią odtw o
rzyć to, co czytają, natom iast nie potrafią odpowiedzieć na proste pytania: czemu to
służy?, skąd to w ynika? i czy tak pow inno być? Każdy człowiek jest obserw atorem
otaczającej nas rzeczywistości, każdy ma prawo do myślenia, każdy z nas urucha
mia racjonalizację intelektualną (M orris, 1956). Od 7. roku życia centralny układ
nerw ow y w sposób rzeczywisty rejestruje fakty i bodźce zew nętrzne. W związku
z tym przekaz społeczny jest przekazem wielu ludzi. Wskazuje on, że nasze społe
czeństw o jest punityw ne, czyli bardzo restryktyw ne, przejawia w yraźne postawy
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karcące w stosunku do osób, które są dew iantam i, prezentuje postaw y odtrąceniowe, postaw y eliminacyjne w stosunku do osób, które wchodzą w wyraźny konflikt
z norm am i tw orzonym i przez prawo danej społeczności (Hołyst, 1999).
Polska znajduje się, według badań empirycznych, w układzie państw zjednoczo
nej Europy prawie na ostatnim miejscu przed U krainą, Białorusią, Rosją w zakresie
punityw izm u, czyli reagowania bardzo karcącego, o dużym stopniu dolegliwości
w stosunku do odm ieńców, osób o dużym stopniu dewiacji czy ludzi wchodzących
w role przestępcze (Jankowski, 1981). To artykułow anie opinii czy ocen jest także
częścią inteligencji subiektywnej. Zatem każdy - czy jest to absolwent wyższych
studiów, czy kucharka - ma prawo do w ypow iadania się, ma jakąś wiedzę, czy
ta praw dopodobnie jakąś literaturę lub nic nie czyta, ogląda telewizję, czyli jest
poddaw any tzw. oddziaływ aniu poprzez środki masowego przekazu i na podstaw ie
tzw. w artościow ania w tórnego odbioru tej inform acji w ytw arza się ocena, reakcja,
zachowanie, które zdefiniowałem: nasze społeczeństwo jest punityw ne i karzące
(Gademer, 2002).
Każdy człowiek ma jakieś doświadczenia, a doświadczenie jest wynikiem w ypeł
niania pewnych ról i funkcji. Człowiek uczestniczy na poziomie aktyw ności zaw o
dowej w przetw arzaniu przedm iotów naszego otoczenia i ten elem ent jego działania
na poziomie aktyw izacji zawodowej nazywamy pewnym doświadczeniem uczącym
(Drwal, 1979). Nauczyciel, który uczy dzieci, wychowawca zakładu poprawczego,
który wchodzi w pewne interakcje z wychow ankam i zakładu poprawczego, zakła
du karnego, wychowawca w jednostce penitencjarnej czy terapeuta, który prow a
dzi pracę resocjalizacyjną w ośrodku wychowawczym dla osób niedostosowanych
społecznie, w w yniku różnych działań zawodowych, aktywizacyjnych nabiera d o 
świadczenia (Beno, 1996). Mówimy, że jest to doświadczenie uczące zarów no dla
osób, które wykonują te funkcje, jak i dla odbiorców ich zachowania.
Ten trzeci m om ent w łasnego dośw iadczenia jest cechą, która w yznacza poję
cie inteligencji subiektyw nej (A ndrzejuk, 1998). Oczywiście m ożna pow iedzieć,
że każda z osób, która tw orzy jakąkolw iek grupę, jest w yposażona w kom petencje
na poziom ie inteligencji subiektywnej poprzez odpow iedni, bardzo zróżnicow any
stopień profesjonalizm u, np. w ypow iedzi profesora krym inologii będą się róż
nić od w ypow iedzi prem iera na ten sam tem at, czy też od w ypow iedzi polityka,
który m ówi, że każdego, kto popełni przestępstw o, trzeba kierować do zakładu
karnego.
Jednak elem enty ocen, reakcji czy postaw tw orzą się również poprzez ogląda
nie telewizji czy czytanie prasy. Ludzie podejm ują praktyki kulturow e, religijne,
obyczajowe. Jest to taki rodzaj uczestnictw a, który pozwala na głębszy, bardziej
dynamiczny ogląd otaczającej rzeczywistości, więc także te postaw y będą się zmie
niać. Wielu ludzi działa na rzecz innych w rozm aitych organizacjach filantropijnych
czy charytatyw nych, więc im również będzie przyporządkow any pewien przym iot
doświadczenia subiektywnego.
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Z atem na skali inteligencji subiektywnej różnim y się, ale jest to myślenie na naj
niższym poziomie, czyli m amy tu do czynienia z pew ną werbalizacją stanu faktycz
nego, z pokazaniem zjawiska, w ykazaniem tylko jego kształtu istnienia, natom iast
nie budujemy jego treści, nie poznajemy jego istoty (Galewicz, 1988).
Często pow tarzam studentom (żeby ich rozbawić), że człowiek jest na poziomie
małpy, jeżeli mamy do czynienia z ocenianiem na poziom ie subiektywnym . Jest to
myślenie na poziom ie przodka, czyli małpy, która ma chodzić po chodniku, merdać
ogonem i artykułow ać zjawiska społeczne poprzez w yposażenie siebie w te przy
m ioty, o których w spom niałem , ale wszystko dokonuje się w kategoriach własnych
ocen, własnego dośw iadczenia i pewnego praw dopodobieństw a, sądów na pozio
mie własnej kompetencji.
Jeżeli człowiek chce się rozwijać, to może, lecz nie musi, podnieść się na drugi
poziom - interpretow ania, kim jest i co pow inien robić. Jest to elem ent tzw. in
teligencji obiektywnej (Jaworski, 2001). Inteligencja obiektyw na to nie jest ogląd
zjawiska, tylko próba odpow iedzi na pytanie, skąd to się bierze, to próba zinter
pretow ania czynników, zw rócenia uwagi na czynniki etiologiczne. N a przykład
jeżeli uczeń nakłada nauczycielowi w iadro na głowę, o czym dowiedzieliśmy się
z mediów, musimy zastanowić się, co było przyczyną takiego zachow ania, jakie
czynniki je w arunkują. Tak samo jest w przypadku przestępcy. Prowadząc wykłady
w różnych instytutach, spotykam się ze specjalistam i, którzy zajmują się kwestiam i
z zakresu krym inologii porównawczej, realizują program y naprawcze, zajmują się
właśnie wyjaśnianiem czynników w arunkujących sprawcze zachowanie człowieka,
który popełnia zbrodnię.
Kiedy chcemy podyskutow ać na poziom ie inteligencji obiektywnej na tem at
przestępcy, przestępczości i zjawisk kontroli społecznej, czyli polityki ograniczania
tego zjawiska, to musimy sięgać do wyjaśnienia przyczyn (Levinas, 1984). M usimy
te przyczyny definiować nie na zasadzie, że „m nie się tak wydaje”, „to w ynika z m o
jego dośw iadczenia”, tylko należy sięgać do teorii naukowych, czyli krótko mówiąc
m amy tu do czynienia już z kategorią pewnej analizy, która na dodatek musi być
analizą wieloczynnikową (Anysz, 1995). Analizą na poziom ie teorii, która będzie
badała przyczyny. Przyczyna jest bowiem zawsze najistotniejszym stanem rzeczy,
przyczyna to źródło, to indukcja, to ogół elem entów w arunkujących pow stanie ja
kiejś postaci zaburzenia psychicznego, niedostosow ania społecznego czy przestęp
czości (Machel, 2001). M uszę wyw nioskować o tej przyczynie, muszę zobaczyć, czy
jest jedna przyczyna, czy jest ich wiele.

Diagnozowanie społeczne a teorie naukowe
Zjawisko integracji społecznej wiąże się z problem em określenia, jakie ele
m enty tkw ią w człow ieku, a jakie poza nim , jakie czynniki, istotne gdy musimy
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wyprowadzać człowieka z roli dew ianta w kierunku roli exdew ianta, znajdują się
po stronie osoby, a jakie po stronie grupy, otoczenia, infrastruktury czy generalnie
systemu społecznego (M ariański, 1995).
Oprócz wspom nianych czynników i wielopostaciowej ich analizy jako przyczyn
musimy na poziom ie inteligencji obiektywnej pokazać pewien stopień zaaw ansow a
nia jakiegoś działania, które jest charakterystyczne dla danej osoby, określić pewien
etap, w którym występuje to zjawisko, poniew aż stopień niedostosow ania jest róż
ny. U człowieka obserwujem y najpierw tylko objawy, potem występuje pierwsze sta
dium , następnie stadium zaawansowania, które kończy się okresem term inalnym .
W związku z tym należy także określić stopień zaaw ansow ania czynników, które
w arunkują chorobę (Steffen, 1955).
To wszystko wiąże się z tzw. pojęciem diagnozow ania. Zachow anie człowieka
powinniśm y um ieć wyjaśnić na poziomie przyczyny, a zatem sięgamy do teorii. Ja
kie pow inny być te teorie naukowe? Powinny to być teorie strukturalne, epistemologiczne, teorie dynam iczne, naukowo-projektujące, czyli mające pew ną perspektyw ę
rozwojową. Te teorie pow inny mieć charakter teorii anam nestyczno-katam nestycznej analizy, pow inny to być teorie longitudinalne, a także teorie ekologiczne, p o 
nieważ dzisiejszy świat nauki posługuje się pojęciem nowych teorii ekologicznych.
M amy medycynę ekologiczną, psychologię ekologiczną, pedagogikę ekologiczną
(Wolicka, 1989).
Te teorie pow inny dysponować różnymi perspektyw am i myślenia, w śród k tó 
rych musi się znaleźć perspektyw a, która pokaże strukturę zjawiska, jego dynam i
kę, wskaże wszystkie objawy i stadia tego zjawiska, pozwoli prognozow ać, jak to
zjawisko będzie się zmieniało w czasie (Żelazny, 1986). Tak należy postępow ać, je
żeli chcemy wyjaśnić, dlaczego są przestępcy seksualni, co sprawia, że człowiek po
wyjściu z zakładu karnego nadal gwałci, gdy chcemy wyjaśnić, dlaczego rozwija się
agresja i dewiacja wśród młodzieży, co zrobić, żeby uczeń o wysokim stopniu agre
sywności uspokoił się, włączył w konstruktyw ne grupy klasowe czy koleżeńskie
i funkcjonow ał popraw nie (Maslow, 1986). Jest to proces jego integracji z grupą
klasową czy szkolną. N atom iast jeżeli w tym przedziale socjalizacji został skierowa
ny do zakładu poprawczego czy innej placówki wychowawczej lub resocjalizacyjnej,
a po jego wyjściu zastanaw iam y się, czy może włączyć się w struktury społeczne, to
mówimy już o reintegracji, czyli o ponownej próbie pozytyw nej, o właściwej jego
socjalizacji (Nowak, 1999).
W spom niane przeze mnie teorie pow inny bazować na badaniach empirycznych.
Pierwszym wym iarem badań są analizy anam nestyczno-katam nestyczne. D otych
czas zaś posługujemy się badaniam i na małych grupach, które przeprow adzane są
w sposób statyczny, czyli w jakimś czasie analizujemy np. całą populację kilku klas
szkolnych i zastanaw iam y się nad badaniem poziom u ryzyka, strachu lub poziomu
lęku tych uczniów. Robimy analizy m atematyczne, wychodzą nam korelacje staty
styczne, ale to tzw. śm ietnik intelektualny, niemający nic wspólnego z inteligencją
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obiektyw ną, ponieważ nie jest to popraw na analiza w sensie w arsztatu m etodolo
gicznego, nie jest ona w stanie wyjaśnić zjawiska od strony struktury, dynam iki,
pewnej złożoności i prognozy, poniew aż rejestruje jedynie fakt i ten fakt odtw arza.
A zatem nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego tak jest i jak pow inno być (Tarnowski,
1982).
Jako krym inolog z ubolewaniem stw ierdzam , że z wielu badań dotyczących zja
wisk społecznych, choć dysponują one popraw ną techniką i technologią opisu, nie
za wiele jeszcze w ynika. Jeżeli chcemy, żeby z tej inżynierii społecznej w ynikała
próba zmiany otoczenia, jeżeli chcemy się dowiedzieć, co zrobić, żeby człowiek miał
szansę się zintegrować po kryzysie, po stanach opresyjnych, po różnych stanach
niepow odzenia, po świadomym wyłączeniu się z grupy, to musimy um ieć wyjaśnić
to zjawisko, właściwie je przeanalizow ać, by dysponować inform acjam i czy danym i
na poziom ie badań strukturalnych, a tym i badaniam i są badania anam nestyczno-katam nestyczne (Bałandynowicz, 2006).
A nam neza jest to badanie poprzedzające stan choroby, stan niepow odzenia,
kryzysu, odm ienności, dewiacji, przestępczości człowieka. M am y się zajmować
reintegracją. Każdy przychodzi na świat jako istota dobra, bo przecież nie rodzą
się ludzie źli, nie ma żadnego genu ani systemu genetycznego osoby niepoprawnej,
agresywnej, niebezpiecznej, takiej, która ma komuś szkodzić. N auka wyklucza tego
rodzaju historie (Sztom pka, 1971). W związku z tym m ożna powiedzieć, że jest ja
kiś czas, okres, kiedy człowiek funkcjonuje praw ie jako święty, bo dobry.
Każdy człowiek przechodzi przez różne okresy, fazy, cykle życia, trzeba więc
patrzeć na niego poprzez pryzm at etapów jego rozwoju. Psychologia rozwojowa wy
m ienia następujące fazy w życiu jednostki: dzieciństwa, adolescencji młodzieńczej,
wczesnej dojrzałości, późnej dojrzałości, wczesnej dorosłości, późnej dorosłości
(Rodziński, 1998). Psychologia rozwojowa człowieka zwraca także szczególną uw a
gę na okres najwcześniejszy - fazę oralną, analną czy genitalno-m aciczno-edypalną
lub wczesnej lateracji (utajenia). O kres od 0 d o l3 lat (wczesny okres dojrzewania)
jest bardzo istotny, gdyż kształtuje się wówczas osobowość. Już dziecko 1-, 2- czy
3-dniow e reaguje na wszystkie bodźce otoczenia, nie mówi, ale reaguje na to, co
mówimy i jak mówimy w zależności od tego, czy w ynika to z miłości, czy z koniecz
ności, czy jesteśmy obok, czy powierzam y obowiązki rodzicielskie osobom trzecim ,
a sami jesteśmy poza sferą naszego oddziaływ ania na dziecko, czy jesteśmy w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu i artykułujem y swoje stany em ocjonalno-uczuciowe. To wszystko jest rejestrowane w centralnym układzie nerw owym i odzywa
się jako constans, jeżeli towarzyszy tem u tzw. opresja, frustracja, stan przykry w ko
lejnych etapach życia (Pytka, 1995).
Anam neza jest próbą odpow iedzi na pytanie, jak długo trw a okres poprzedza
jący m anifestację pewnych oznak niedostosow ania społecznego, naruszania norm
czy w artości społecznych. Jako krym inolog uważam , że anam neza rozpoczyna się
od pytań dotyczących porodu i okresu dzieciństwa oraz adolescencji młodzieńczej,
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ponieważ okres uw alniania się spod opieki rodziny jest najistotniejszy dla jego dal
szej socjalizacji (M orris, 1956).
Anam neza jest to czas, kiedy nie występują objawy choroby, jeśli nazwiemy
chorobą pew ną trw ającą jakiś czas sytuację tru d n ą z racji zawinienia czy pewnych
czynników otoczenia społecznego. Ten okres może sięgać od 0-10, do 20 lat w za
leżności od tego, jaki jest w pływ czynników toksycznych na jednostkę bądź kiedy
sama jednostka kształtuje pewne toksyczne zachow ania. Do czasu kiedy to nie na
stępuje, mówimy, że jest to okres anamnezy.
Trzeba pam iętać, że jeżeli zajmujemy się osobą niedostosow aną społecznie, to
tym bardziej powinniśm y analizować tę początkową fazę okresu adolescencji dzie
cięcej i młodzieńczej. Badania nie określają stanu psychicznego człowieka w fazie
dziecięcej i młodzieńczej. Psychologia rozwojowa stanow i, że trzeba zapytać, jaki
człowiek jest i jak był kształtow any w poszczególnych fazach rozwojowych. Specja
liści podkreślają, że okres od 0 do 3 lat to najważniejszy etap w życiu każdego z nas.
Należy więc wiedzieć, jak przebiegał on u osób, które wchodzą w role społeczne
negatyw ne z punktu widzenia interesu grupowego (Legowicz, 1986).
Katam neza to okres, w którym zaczynają pojawiać się pierwsze objawy oraz
choroba, czyli wejście w rolę odm ieńca, dew ianta czy przestępcy. Badanie katamnestyczne nie może być statyczne. Nie m ożna wybrać odm ieńców czy dew iantów
i badać tej grupy tylko w tym czasie, kiedy podejmuję analizę. Jest to nieporozu
mienie intelektualne, ponieważ badania mogą być popraw ne w sensie struktury
metodologicznej, ale niepopraw ne w sensie inteligencji obiektywnej, gdyż nie są
w stanie doprowadzić do wykształcenia stru k tu ry obrazu tej rzeczywistości, prze
strzeni, dynam iki i prognozy społecznej (Kalka, 1994).
Katam neza w jakościowych badaniach pow inna trw ać nie mniej niż 5 lat, a na
wet ten okres pow inien być zwielokrotniony, czyli m inim um to 5 lat obserw owania
człowieka w klasie, w ognisku szkolno-wychowawczym, w dom u starców, w dom u
opieki społecznej czy w jakiejkolwiek instytucji, w której się znalazł, by m ożna było
wyprowadzić wnioski dotyczące tego, co ta instytucja poczyniła dla danej osoby
i czy po jej opuszczeniu może się ona reintegrować społecznie.
Jeszcze lepiej, jeżeli mamy możliwość przedłużania badań na kolejne 5 lat.
W latach 80. rozpocząłem badanie 2000 recydywistów, które prowadzę do dziś
- to prawie już 30-letnia katam neza. W spom niałem , że trzech krym inologów
w świecie stosuje badania wielokatam nestyczne, które w m etam etodologii nazy
wamy badaniam i longitudinalnym i. Czyli drugim przym iotem analizy katam nestycznej jest przejście z analizy anamnestycznej na badania wielokatam nestyczne
(Bałandynow icz,l 991).
Badania, dzięki którym dowiedziałem się, jak jednostka funkcjonuje nie tylko
w zakładzie, ale także, jak działa we wszystkich fazach rozwoju nazywamy bada
niami biograficznymi, życiorysowymi i wtedy mówimy o inteligencji obiektywnej,
ponieważ one obiektywizują te wszystkie pow tarzające się stany, które analizujemy
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w celu ich uogólnienia. Są to jedyne badania, które nie zawierają subiektywizmu,
poniew aż nie m ożna nakreślać sobie życiorysu. Życiorys jest taki, jaki jest, a suma
tych życiorysów poprzez analizę naukową pozwala na pozyskanie wiarygodnych
danych, które m ówią o obiektyw nym stanie. M ożna dzięki tem u uzyskać odpow ie
dzi na problemy postaw ione w analizie wielokatam nestycznej.
Jak w spom niałem , w 1980 roku rozpocząłem badania na próbie 2000 recydy
wistów, badam ich do dzisiaj, ale z tej próbki pozostało raptem już tylko 168 ska
zanych. Jest to nieduża grupa, poniew aż styl życia recydywistów polega na bardzo
szybkim realizowaniu potrzeb i m anifestow aniu postaw, które nie mają nic wspól
nego z jakąkolwiek higieną psychiczną i społeczną, w zw iązku z czym średnia życia
recydywisty w Polsce nie przekracza 46 lat (Bałandynowicz, 1993).
Kiedy mówimy o inteligencji obiektywnej, to należy wskazać na elementy ana
lizy anam nestyczno-katam nestycznej, które stanow ią podstaw ę dla form ułow ania
wielu teorii. Z tych pow odów jestem autorem teorii w ychow ania do wolności, teorii
probacji, teorii zhum anizow anego odw etu dla kary, teorii reintegracji społecznej,
czyli adoptow ania człowieka ze stru k tu r zakładowych w stru k tu ry otw arte. Inte
ligencja obiektyw na jest to proces myślowy, suma tw ierdzeń, zweryfikowanych hi
potez, w yprowadzanych z wieloletnich badań, które pozwalają form ułować teorie
naukowe. Dlatego zdefiniowałem teorię czy grupę teorii, które pom ogą zinterpre
tować, dlaczego istnieje dany stan rzeczy, czy tak pow inno być i w jakim zakresie
należy działać, żeby zmienić niekorzystne stany po stronie sprawcy lub pewnych
stru k tu r społecznych (Bałandynowicz, 1996).
Z moich badań w ynika, że pierwsze przestępstw o popełniane jest w okresie
9 -10 lat, w fazie przed dojrzałością społeczną, kiedy nie mamy jeszcze do czynienia
z ukształtow aną świadom ością społeczną. Bardzo prym ityw ny jest też element in
teligencji człowieka, natom iast okoliczności zew nętrzne, społeczne decydują o tym ,
że dana osoba podejmuje się zachowania przestępczego i popełnia go. Jest to naj
bardziej niebezpieczny wiek, a brak interwencji w tym okresie spraw ia, że te osoby
będą stanow iły 75% wszystkich przestępców (Bałandynowicz, 1996).
Dla badaczy, którzy zamierzają się zajmować problem em profilaktyki krym i
nalnej i późniejszym okresem reintegracji społecznej, okres do 10. roku życia pow i
nien być najistotniejszym okresem zaświadczającym o rozwoju człowieka. Badając
tę fazę, m ożna się zastanaw iać nad stru k tu rą zjawiska, dynam iką i prognozą, tak
by nie dopuszczać do symptomów, żeby nie nastąpił rozwój zachowań toksycznych,
niebezpiecznych dla sprawcy. Ponadto badania pow inny uwzględnić podejście eko
logiczne, bowiem mamy tu do czynienia nie tylko z perspektyw ą analizy m ikro
i m akrospołecznej i empirycznego oglądu danego stanu rzeczy, ale także z próbą
ustalenia wieloczynnikowych przesłanek warunkujących przebieg zjawiska (Fatyga,
1999).
Kontynuując zagadnienia dotyczące drugiej płaszczyzny na poziom ie przedzałożeniowego myślenia aksjologicznego, dotyczącego zagadnień reintegracji społecznej,
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należy wym ienić podejście empiryczne badanego stanu rzeczy, które pow inno mieć
w ym iar analizy dwufazowej. Zw róciłem uwagę na fazę anam nezy i fazę katam nezy. W skazałem także, że katam nezę najlepiej przedłużać na okresy, fazy i cykle
rozwoju człowieka, aby mieć pełen obraz tzw. działań indukcyjnych pozwalających
projektować i wyjaśniać, dlaczego tak się dzieje w kolejnych fazach, w ram ach tzw.
systemu instytucjonalnego i jak może funkcjonować człowiek na wolności po jego
opuszczeniu (Chałas, 2003).
Należy wyjaśnić, jakie w artości ma taka analiza. Dzisiaj słyszymy - na poziomie
inteligencji subiektywnej - że najlepiej, aby kara była surowa. Analizy katam nestyczne pokazują zaś, że badani więźniowie 3/4 życia przesiedzieli w systemie izolacyj
nym, poddaw ani izolacji pejoratywnej. M ożna więc zapytać, jaka jest skuteczność
tych działań, skoro - odliczając okresy pobytu na wolności, przerw y w odbywanej
karze, zliczając i komasując w ym iar bezwzględnego czasu spędzonego w izolacji okres życia więźnia w 75% jest to czas poddaw any pejoratyw nej izolacji, a po 16.
skazaniach okresy na wolności to przerwy, które m ierzą się w dniach, naw et nie
tygodniach czy miesiącach (Bałandynowicz, 2002). Jednocześnie na poziomie inte
ligencji subiektywnej powszechne jest przekonanie, iż należy: „wsadzać, w sadzać”
i rozbudow ywać system penitencjarny, ponieważ to jedyna możliwość, iż po opusz
czeniu miejsc izolacji osoba wejdzie ponow nie w przestrzeń otw artej wolności.
Niestety, proces jest zaprzeczeniem tego typu myślenia i taka osoba będzie stałym
klientem systemu izolacyjno-dyscyplinarnego, skoro 75% życia recydywiści spędza
ją w instytucjach izolacyjnych (Bałandynowicz, 2002). Jeżeli mamy do czynienia
np. z zachow aniam i patologicznymi w postaci nadm iernego spożywania alkoholu,
analiza katam nezy kilkudziesięcioletniej pokazuje, że w sensie elim inowania róż
nych stanów dewiacyjnych, w tym nałogu alkoholowego, uzależnień od narkom anii
czy zaburzeń seksualnych bądź zaburzeń psychicznych, system izolacyjny jest cał
kowicie niewydolny, ponieważ nie tworzy możliwości wyjścia z choroby (Scheller,
1986). Człowiek poddaw any jest przez cały czas różnym program om autorskim ,
dotyczącym zmiany zachowania w w arunkach systemu izolacyjnego. Tymczasem
stopień alkoholizow ania czy stopień uzależnienia od narkotyków, który wpływa
na zachowania i postaw y człowieka, tw orząc postać zachowania dewiacyjnego, dla
recydywy wynosi powyżej 80% (Swida, 1979). Recydywiści, których badam od
30 lat, poddaw ani byli wielu program om leczenia odwykowego, trwającym od kil
ku do kilkunastu tygodni, a niektórzy korzystali z kilkumiesięcznego program u.
O kazało się, że jest to system niewydolny nie tylko z racji krótkiego czasu oddziały
wania za pom ocą specjalistycznych m etod, które pow inny tworzyć pew ną alterna
tywę dla alkoholu, ale również dlatego że ten elem ent nie może się poddać zmianie
ani racjonalnej kontroli w w arunkach zam knięcia (Bałandynowicz, 2002). Dlatego
trzeba wyraźnie powiedzieć, że integrować człowieka do systemu społecznego, czy
li prowadzić jego reintegrację, można wtedy, gdy wyjdzie on z choroby, z opresji,
z trudności, ze stanu dotkniętego procesam i dysfunkcji (W itek, 1988).
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Tak napraw dę stw arzam y tylko pozory, wymyślając różnorodne, specjalistyczne
i drogie program y terapeutyczne, które mają świadczyć o tym , że ten proces jest
poddaw any ciągłej hum anizacji. Jednak hum anizacja to przede wszystkim działanie
racjonalne - nie pow inno być tylko odruchem serca, ale także elementem pomocy,
kom petencji, zmiany i kontroli społecznej (Zaleski, 1991). Dlatego uważam , że gdy
by politycy i prawnicy, którzy tw orzą prawo norm atyw ne z zakresu tzw. systemu
pom ocy postpenitencjarnej czy pom ocy następczej dla nieletnich, m łodocianych,
zechcieli na to zwrócić uwagę, to należałoby na poziom ie badań anam nestyczno-katamnestycznych tworzyć szeroki system tzw. serwisu probacyjnego otw artego,
w ram ach którego m ożna byłoby prowadzić proces zmiany zachow ania, integracji
do w arunków wolnościowych, a potem w prow adzać tych ludzi w świat stru k tu r
wolnościowych.
O d 30 lat publikuję teorię probacji. Jak obserw uję - naw et na poziomie in 
terpretacji term inu przekraczam y często granice myślenia obiektyw nego, bo p o d 
kładam y różne treści pod nazwę tego właśnie systemu. Reintegracja to typow y
przykład, kiedy działania w ram ach systemu izolacyjnego przesuwam y na rzecz sys
tem u otwarcia.

Funkcjonalność struktur społecznych
W ieloletnie badania pokazują, jak bardzo ważny jest pierwszy okres rozwoju
człowieka. Najistotniejszą grupą, która odpow iada za proces dysfunkcji, dezinte
gracji, za proces wadliwego i odm iennego funkcjonow ania człowieka w przestrzeni
społecznej, jest rodzina, dlatego tutaj odniosę się tylko - kiedy mówię o myśle
niu obiektyw nym - do teorii longitudinalnych, czyli badań wieloletnich dotyczą
cych rodziny (Adamiec, 1983). Dzisiaj na rynku krajowym prow adzone są badania
płaskie, które mają charakter opisu statusu osobowego, stru k tu ry rodziny, pozycji
m ałżonków, atmosfery, postaw rodzicielskich. Tymczasem one tylko opisują, a nie
tłum aczą zjawiska w kontekście tego, jak pow inno być i co zrobić, żeby doprow a
dzać do sytuacji integracji i żeby nie tworzyć później pewnych zastępczych form uł
w ram ach polityki społecznej (Bielecki, Now icki, 1991). Chcę przyw ołać tutaj teo 
rie Loebera (Stoutham er-Loeber, Loeber, Stoutham er-Loeber, 1996), Snydera (Snyder, Patterson, 2004), A nderssona (Andersson, 2002), teorie Pattersona (Patterson,
Snyder, 2004) i wskazać cztery paradygm aty w ram ach reintegracji społecznej, tj.
paradygm at konfliktu, paradygm at przemocy, paradygm at dewiacji i paradygm at
śmierci.
N a poziomie rodziny kształtujem y siebie jako człowieka, jako w artość albo eli
minujemy siebie jako człowieka czy jako w artość w przyszłym świecie. Należy więc
stw ierdzić, że o tym , czy człowiek będzie się popraw nie poruszał w przestrzeni
społecznej, decyduje przede wszystkim dom rodzinny (Bielicki, 1995). Powinniśmy
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uciec przed wiktym izacją i przerzucaniem odpow iedzialności na jakiekolwiek inne
struktury społeczne. Człowiek przychodzi na świat w rodzinie i w rodzinie um ie
ra. Albo się utożsam ia z rodziną, albo funkcjonuje poza nią (Wojciszke, 2003).
W związku z tym ten elem ent jest najistotniejszy w rozwoju każdej jednostki, gdyż
mamy zajmować się jednostkam i, które są odm ienne, dew iatyw ne czy patologiczne
- po to żeby je w procesie reintegracji włączać w stru k tu ry społeczne.
Te cztery paradygm aty tłum aczą nam istotę rzeczy i przyszłej polityki społecz
nej, która pow inna zwracać uwagę na określone w ym iary profilaktyki: profilaktyki
prawa, profilaktyki terapeutycznej, profilaktyki rodzinnej, gdyż w przeciwnym wy
padku będziemy stw arzać dla młodych ludzi pew ną form ułę zachowań trudnych,
patologicznych. Badania, o których w spom niałem , pokazują, że te zachow ania
trudne w arunkuje wiele czynników. Pierwszy z paradygm atów - paradygm at kon
fliktu polega na stw arzaniu sytuacji, w której człowiek uczy się, że nie jest pod
miotem , tylko przedm iotem . Tak więc to, czy będziemy mieć niską sam oocenę,
poczucie niskiej w artości, poczucie braku bezpieczeństwa, uznania, akceptacji zale
ży wyłącznie od tego, czy w dom u jesteśmy traktow ani na poziomie podm iotu czy
instrum entu, przedm iotu (Suchodolski, 1959). Pierwszym obiektem oddziaływ ania
na dziecko jest m atka oraz ojciec. Okres tego oddziaływ ania jest różny, może trw ać
nawet kilkanaście lat - do okresu pełnoletniości czy też do okresu usam odzielnienia
się. W Polsce ten okres się przedłuża ze względu na brak mieszkania. N a zachodzie
uwolnienie się od władzy rodzicielskiej następuje znacznie szybciej, dzięki tem u, że
łatwiejszy jest dostęp do m ieszkań, a także do korzystnych kredytów m ieszkanio
wych. Proces podm iotow ego traktow ania człowieka jest bardzo ważny, ponieważ
staje się on istotą autonom iczną. Kiedy uw alnia się spod władzy rodziców i w cho
dzi do pierwszych grup społecznych, jego socjalizacja odbywa się już w w ym ia
rze społecznym, istotne jest więc, czy stanow i podm iot m ocno zdezintegrowany ze
względu na niską sam oocenę i sam oakceptację społeczną. Należy podkreślić, że pa
radygm at konfliktu polega na tym , iż człowiek jest spychany w dom u do roli środka
czy narzędzia, a nie osoby, z którą się rozm awia, traktuje po partnersku, zleca się
zadania, która będzie odpow iedzialna za różne wybory i którą się szanuje ze wzglę
du na jej potrzeby, określające tzw. świat w ew nętrzny człowieka (Blanquart, 1979).
O tym , czy rodzic potrafi to zauważyć i realizować, decydują postaw y rodzicielskie.
Przywołując tutaj teorie M accobiego (Maccoby, M artin , 2003) i M artin a czy też
inne teorie w zakresie postaw rodzicielskich, np. M arii Ziemskiej (Ziem ska, 1997),
należy stw ierdzić, że przeważają wtedy postaw y autorytarne, lekceważenia czy p o 
błażania, a więc takie, które charakteryzują się tym , że człowiek jest sterowalny
zawsze z zew nątrz, że dziecku narzuca się cele, utożsam ia się je zawsze z pewną
rolą, że nie może ono dokonywać własnych wyborów, ma ograniczone w ew nętrz
ne potrzeby czy zainteresowania. Tym samym poddaw ane jest tresurze, pewnem u
przymusowi czy nawet bardzo w yrafinow anem u, zew nętrznem u, profesjonalnem u
realizowaniu tego, co sobie założyła m atka czy ojciec (Błasik, 2002). Jest to uprzed
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m iotowienie jednostki, które w wym iarze paradygm atu konfliktu jest mierzalne.
Tego rodzaju symptomy, działania są elementem, który będzie decydował w sposób
bardzo wyraźny o przyszłości dziecka. Takie dzieci będą bardziej skłonne do w cho
dzenia w pewne role dewiacyjne, a także większość z nich może realizować w ro 
gie zachow ania, czy naw et zachowania przestępcze (Sobczak, 2009). Jeżeli wiemy
0 tym , trzeba wskazywać na profilaktykę, prewencję w tym zakresie, na pewne od
działyw ania w tej pierwszej fazie rozwoju jednostki do m om entu samouw olnienia
się od opieki rodziców (może to być różny okres). Trzeba zaznaczyć, że naw et gdy
czas pozostaw ania w dom u rodzinnym przedłuża się z pow odu braku mieszkania,
to w sensie psychicznym m łody człowiek może się uwolnić od dom u całkowicie ze
względu na te cztery paradygm aty. Przypom nieć tu należy klasyfikację wielowy
m iarowości człowieka prof. Kazimierza Dąbrowskiego, który w ym ienia świat psy
chiczny, duchowy, fizyczny, społeczny człowieka (Dąbrow ski, 1972). Osoba, która
osiąga wczesną dojrzałość w wieku 13 lat, zaczyna w sensie psychologii klinicznej
postrzegać innych, czyli grupę. Jeżeli rodzice będą postępow ać tak, jak to opisują
w spom niane cztery paradygm aty, dziecko będzie w dom u obecne tylko fizycznie,
natom iast jego świat wrażliwości, uczuć, emocji, zainteresow ań, świat postaw, ak
tyw ności będzie się znajdował poza domem. Jeśli młody człowiek jest coraz bardziej
ograniczany, to wychodzi z dom u na ulicę, a nie jest to miejsce właściwe dla niego
w tym okresie życia (Bocheński, 1993).
Paradygm at przem ocy obecny jest w badaniach Loebera, Stoutham er-Loebera,
A nderssona, Pattersona, tych badaczy, którzy pokazują, jak we wczesnym dzieciń
stwie ten element dysfunkcjonalności dom u decyduje o okresie adolescencji m ło
dzieńczej i przyszłej dorosłości, wskazują też na przyszłe zależności statystyczne
1 pow iązanie tego paradygm atu z rolą dew ianta i przyszłą rolą przestępczą (Krokiewicz, 2000). Przemoc to nie tylko stosowanie elem entów surowej dyscypliny,
negatyw na władza rodzicielska, ale przem oc to przede wszystkim lekceważenie jed
nostki i naruszenie jej autonom ii, czyli naruszenie jej godności. Każdy człowiek,
naw et ten najmłodszy, jest podm iotem ze względu na swoją konstrukcję, a zgodnie
z teorią psychologii personalistycznej każdy człowiek pow inien być w artością i być
traktow any jako w artość (Ratzinger, 1996), wtedy proces jego socjalizacji będzie
przebiegał prawidłowo. Jeżeli natom iast spotyka się z zachow aniam i przemocowymi: czy to fizycznie, czy słownie, czy na poziomie atmosfery, postaw rodzicielskich,
czy też w postaci braku zainteresow ania dzieckiem w dom u, to m amy do czynie
nia z paradygm atem przemocy, poniew aż takie działania naruszają jego autonom ię,
jego godność (Pytka, 1997). M łody człowiek doświadczający przem ocy będzie się
starał uwolnić od rodziców, poniew aż zacznie szukać alternatyw y, miejsca, gdzie
będzie autonomiczny, gdzie będzie czuł się osobą zauw ażalną, akceptow alną, m ogą
cą realizować pewne potrzeby czy określone zainteresow ania (Eliade, 1974).
Trzeci paradygm at, który - jak w ynika z wieloletnich badań - jest dużym wy
zwaniem w procesie integracji i późniejszym procesie reintegracji, to paradygm at
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dewiacji, chodzi tu zwłaszcza o dewiację tw ardą (alkohol, prostytucję, przestęp
czość, bicie, karcenie) (Gajda, 1992). W badaniach longitudinalnych należy zwrócić
uwagę na tzw. dewiację m iękką, dla mnie jako krym inologa bardziej niepokojącą.
M oim zdaniem siła tej dewiacji jest bardziej niszcząca, bo o ile można znaleźć pew
ne rem edium na zachowania patologiczne spowodow ane alkoholem, na przestęp
czość, o tyle nie m ożna znaleźć takiego środka na dewiację m iękką - trudno z tego
stanu wyjść; jest to nie tylko stan traumy, ale stan politraumy, czyli będzie się on
utrzym ywał bardzo długo (Heller, 2004). Dewiacja m iękka to element np. uczenia
w środowisku rodzinnym relatywizmu m oralnego czy etycznego, kiedy pozwalamy
młodemu człowiekowi na nieograniczoną wolność w yboru norm i zachowań. N a
przykład rodzic przychodzi z pracy i opow iada, co z niej przyniósł, jednem u udało
się wynieść papier toaletowy, drugiem u pieniądze czy 5 kg wędliny, w zależności od
tego, jakie role społeczne pełni. Inny opow iada, że wręczył komuś kopertę za zali
czone egzaminy. Dziecko to wszystko widzi, obserwuje. Obserwuje w kategoriach
usług, kupow ania wszelkich kompetencji, kupow ania pewnych zadań i sposobów
wyboru określonych stanów rzeczy (Kalka, 1994). To jest właśnie dewiacja mięk
ka, polegająca na naśladownictw ie elementów zła w kategoriach etyki i m oralności.
W polskiej rzeczywistości dewiacja miękka to aprobata dla drobnej przestępczości
dzieci i młodych ludzi - co potwierdzają badania longitudinalne. Rejestry sądowe
i oficjalne statystyki pokazują, że liczba drobnych kradzieży dokonanych przez dzie
ci bądź pobicia rówieśników w strukturze przestępczości nieletnich kształtują się
mniej więcej na poziomie kilkunastu procent. N atom iast jeśli będziemy analizować
to zjawisko, kiedy te same osoby będą dorosłe i zapytamy o pobicia i kradzieże
w okresie wcześniejszym, okazuje się, że te czyny popełnia 6 0 -7 0 % wszystkich
badanych (Ładyga, 1975). Tego rodzaju sytuacja, związana z naruszeniem dobra,
mienia rówieśników, ich zdrowia odbywa się za aprobatą rodziców; rodzice są zado
woleni, że dziecko jest zaradne, zapobiegliwe, wyrażają opinie pozytyw ne na tem at
rozwiązywania przez nie problemów, radzenia sobie z trudnościam i. Dziecko czu
je, że ma przyzwolenie na takie działania, np. na dem onstrow anie i używanie siły,
byleby się nie dało złapać. Okazuje się, że ok. 70% młodych ludzi w przedziale od
10-16 lat wdaje się w bójki bądź kradnie (Sobczak, 1996). Rodzice są zadowoleni, że
dziecko ma pieniądze na obóz, na wakacje, że syn wyjeżdża z dziewczyną. Oczywi
ście nie chcą dopuścić do świadomości, że dochody pochodzą z nielegalnego źródła.
Osoby te nie muszą podejmować zatem legalnego zatrudnienia, gdyż istnieje na te
zachowania przyzwolenie rodziców. M amy wówczas wyraźnie do czynienia z para
dygmatem dewiacji środowiska familijnego jako paradygm atem akceptacji pewnych
zachowań, kolidujących z norm am i moralnymi i etycznymi. M ożna postaw ić tezę, że
młody człowiek będzie szanował prawo, nie dlatego że spotyka się z nakazam i bądź
zakazami, ale dlatego że w domu nie było dewiacji miękkiej (Pospiszyl, 2008). Nie
ma żadnej zastępczej etyki, m oralności, obyczajowości. To dom rodzinny kształtuje
postawy społeczne młodzieży (Freud, 1976).
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Kolejny paradygm at to paradygm at śmierci, który w pedagogice społecznej
nosi także określenie paradygm atu zniszczenia. M ówim y tu o rozw odach, śmierci
rodziców, bezrobociu, pauperyzacji, wykluczeniu, o tych wszystkich elementach,
które świadczą o braku pom ocowości i braku uczciwości ze strony otoczenia, p o 
nieważ każda rodzina jest grupą społeczną, częścią społeczeństwa. Każdy człowiek
jest autonomiczny, ale jego autonom ia budow ana jest zależnie od tego, jak ludzie
go odbierają. Także rodzina nie zawsze jest autonom iczna, pom im o że pow inna
taka być. W sytuacji, kiedy zachodzą takie zjawiska, jak rozw ód, choroba, śmierć,
wykluczenie, często mamy do czynienia z brakiem wsparcia, pomocy, uczciwości
czy opieki. Zachow ania m łodych ludzi, którzy funkcjonują w klim acie społecznym
wyznaczonym przez ten paradygm at, będą odbiegały w dużej części od normy, będą
to zachowania dew iatyw ne (D errika, 2002). W 2010 roku odnotow ano 80 tys. roz
wodów, tak więc rozwody dotyczą 160 tys. osób, z czego 90% rozwodzących się
m ałżonków ma dzieci. W zw iązku z tym zjawisko rozw odu to problem kilkuset
tysięcy osób. Tak wielka jest populacja osób, która na poziom ie dezintegracji życia
psychicznego, uczuciowo-em ocjonalnego może mieć pewne ograniczenia w zakre
sie własnego świata duchowego, psychicznego, społecznego, a także fizycznego. To
wskaźnik, który pow inien dem onstrow ać paradygm at zniszczenia jako bardzo w aż
ny w kategoriach przyszłej polityki reintegracji i budow ania pozytyw nego m odelu
oddziaływ ania (Gogacz, 1992).
Badania empiryczne są bardzo ważne, jeśli chce się dojść do określonych teorii,
choć czasami nie trzeba przeprow adzać badań, żeby zrozum ieć istotę jakiegoś zja
w iska, ale jeżeli wyciągamy pew ne wnioski na poziom ie inteligencji obiektywnej,
to muszą one pochodzić wyłącznie z takich badań, które będą obiektywizowały
to zjawisko, uznawały za powszechne, stałe, pow tarzalne i weryfikowalne. Czasa
mi możemy myślą, pewnym abstrakcyjnym sposobem interpretow ania logicznego
przybliżać się do prawdy - chcę podkreślić, że nie dochodzić, tylko przybliżać się
do prawdy (W oroniecki, 1961). W tej rzeczywistości, w której zajmujemy się p ro 
blemem reintegracji człowieka, czyli ukazyw aniem jego wielow ym iarow ości, m oż
liwości, jego kształtow ania w w arunkach życia społecznego, w iarygodną nauką jest
taka, która form ułuje tw ierdzenia probalibilistyczne, czyli względne, a nie absolut
nej prawdy, ponieważ nigdy do końca nie da się poznać istoty społecznej, jaką jest
człowiek, możemy tylko starać się próbować ją poznać i w taki obiektyw ny sposób
przybliżać się do prawdziwej wiedzy (Tyszka, 1997).
Potrzebne są tu teorie przełam ujące w ym iar czasu i przestrzeni, czyli takie, k tó 
re mają dość długi rodow ód, co nie znaczy, że teorie nowe, aktualne nie są naukowe
czy sensowne. Jeśli mamy w yjaśnić jakieś zjawisko, to m ożna to zrobić poprzez kon
struow anie diagnozy tego zjawiska i wówczas sięgamy do teorii, która musi być teo 
rią ponadczasową. Podobnie jest z lekiem, który lekarz zalecił pacjentowi. W ulotce
dołączonej do leku znajdziemy inform ację, że został w yprodukow any w tym roku
czy naw et 5 lat tem u, że przeprow adzono próby na kilkuset tysiącach pacjentów
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i daje pożądane efekty, natom iast w większości innych przypadków lek powoduje
stany niepożądane. Jeżeli więc człowiek bez konsultacji chciałby zażyć taki lek, to
musiałby go po zakupieniu od razu wyrzucić. N atom iast jeżeli weźmiemy lekarstw o
na zaburzone stany psychiczne, którym leczono np. 50 lat tem u i dzisiaj, to z treści
ulotki dowiemy się, że ten lek daw no w yprodukow any został przetestowany na
znacznej liczbie ludzi, że jego działanie jest skuteczne i tylko w pojedynczych przy
padkach stw ierdzono niekorzystne objawy.
Podobnie jest z teoriam i, tzn. dobre teorie to takie, które istnieją i sprawdzają
się w praktyce od daw na (Szutrowa, 1989). Ponadto muszą to być teorie interdy
scyplinarne, czyli tw orzone na pograniczu wielu nauk, tworzące w ym iar myślenia
obiektywnego, to nie teorie m onokierunkow e wyw odzone z języka, z m etodologii
i z popraw ności technologicznej jednej dziedziny wiedzy, lecz korzystające z tych
samych obszarów języka, przedm iotu, podm iotu i m etodologii drugiej, trzeciej,
czwartej dziedziny wiedzy; teorie z pogranicza praw a, filozofii, psychologii, pe
dagogiki, krym inologii, psychiatrii, medycyny to teorie interdyscyplinarne. Kiedy
będziemy realizować przedm iot Człowiek i reintegracja społeczna, wtedy właśnie
spróbujemy wyjaśnić to, co jest, a właściwie jak pow inno być, ponieważ jesteśmy
w stanie tylko przybliżyć się do rzeczywistej prawdy (Rybicki, 1997).
Kolejna grupa teorii to teorie holistyczne i teorie przestrzenne, które nazywam
ekologicznymi. Zgodnie z tymi teoriam i trzeba ukazywać jednostkę holistycznie kim ona jest, a także holistycznie pokazywać, jakie czynniki decydują o jej zachowa
niu: czy czynniki w ew nętrzne czy zew nętrzne, a w tedy mówiąc o holizmie, trzeba
traktow ać to jako stru k tu raln ą całość. H olizm i ekologia to pokazanie człowieka
w przestrzeni, w środow isku - jako podm iot i zintegrow ana całość w przestrze
ni społecznej (Oleś, 1984). Te kryteria spełnia teoria ekologiczna Bronfenbrennera (według której człowiek pow inien być traktow any jako jednostka holistyczna
znajdująca się w przestrzeni społecznej, zmierzająca ku integracji społecznej). Teo
ria ta pokazuje przede wszystkim holizm jednostki, czyli jedność osoby od strony
struktur: struktury korpusu, psychicznej, duchowej i społecznej. M amy tu także do
czynienia z pew ną przestrzenią społeczną i tutaj Bronfenbrenner zwraca uwagę na
czynniki m ikrospołeczne, mezospołeczne, egzospołeczne i m akrospołeczne.
Przykładem teorii przestrzeni społecznej jest teoria Bronfenbrennera, która za
kłada istnienie czterech rodzajów czynników. Czynnik m ikro wskazuje na podsta
wowy obiekt oddziaływ ania na człowieka, czyli na rodzinę (Bronfenbrenner, 1998).
W adliwa rodzina to taka, która rządzi się w spom nianym i paradygm atam i, oddzia
ływującymi na cały proces rozwoju człowieka. C zynnik mezo stanow ią inne grupy.
Z punktu widzenia psychologii społecznej młody człowiek zaczyna dostrzegać inne
środowiska poza dom em , dostrzega rówieśnika. Dziewczyna dostrzega koleżankę,
chłopaka, zaczyna się nimi interesować. Ta form uła nawiązyw ania kontaktu p a rt
nerskiego, tw orzenie pierwszych interakcji koleżeńskich, czy są to osoby tej samej
płci, czy odm iennej, czas trw ania tych interakcji, ich charakter (grupy zabawy czy
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określonych zadań) - wszystko to będzie m iało istotny w pływ na dalszy rozwój
m łodego człowieka (Langle, 2003). D rugi w ym iar grupowej socjalizacji w układzie
mezo stanow i szkoła, w której pojawić się może problem agresji, agresywności,
symetryczności czy asymetryczności. W grupie klasowej sposób funkcjonow ania
dziecka w szkole będzie decydował o przyszłych sukcesach czy niepow odzeniach.
Zatem należy badać, jaka jest kom unikacja pom iędzy rów ieśnikam i, jakie są w za
jem ne interakcje, czy ograniczają się do pewnych działań form alnych, czy są m e
rytoryczne, jak wykształca się system norm , w artości, zachow ań, pewnych stałych
postaw w tym układzie, a także jak organizowany jest czas wolny (Ingarden, 1989).
Jeżeli m łody człowiek nie m a możliwości zaspokajania swoich potrzeb, bo jego dom
jest średnio zamożny bądź biedny, może dołączyć do grupy zastępczej, która przej
mie funkcje w ypełniania czasu wolnego (Hojnicka-Bezwińska, 1991). Są to grupy
podwórkowe, grupy uliczne, a naw et grupy chuligańskie, które m ogą zamienić się
w bandy czy grupy przestępcze. To problem interakcjonizm u na poziom ie mezosystem u społecznego aktyw ności człowieka, na poziom ie zaspokajania potrzeb, rozw i
jania zainteresow ań, kiedy funkcji tych nie spełnia dom bądź szkoła (Gilson, 1994).
Zawsze musi zaistnieć jakiś czynnik, który kompensuje i w yrównuje „ja” realne
z „ja” idealnym, eliminuje brak poczucia bezpieczeństwa, uznania i akceptacji jed
nostki. W dużej części będzie to realizowała stru k tu ra nieform alna w społeczności
otw artej (Bulla, 1987).
W spomnieć także trzeba o czynniku egzosystemu, który wiąże się w koncepcji
Bronfenbrennera z tzw. otoczeniem społecznym. M ożemy w ym ienić tu prawo, a ra
czej pewien system rozw iązań proponow anych przez to praw o - infrastrukturę sieci
usług. Chodzi o to, jak w ygląda zorganizow ane społeczeństwo: czy istnieje tzw.
w spólny m ianow nik, co świadczymy na rzecz innych, czy oddajem y jakieś swoje
dobra, swój czas, sferę swojej wolności na rzecz tych, którzy z tego pow inni korzy
stać, ponieważ sami nie mogą wykształcić lub nie mają możliwości uczestniczenia
w świecie kultury, sztuki, w świecie aktyw ności kulturowo-cywilizacyjnej (Ekman,
Davidson, 1998).
Koncepcja B rofenbrennera to koncepcja holistycznego człowieka. Każda osoba
m a duszę, każda jednostka chce być szczęśliwa, chce być zauw ażona albo pragnie
być znaczącym podm iotem w grupie, w której funkcjonuje. Proces reintegracji spo
łecznej pow iedzie się, jeżeli w układzie egzosystemu, o którym w spom ina Bronfenbrenner, będą istniały takie rozw iązania określone w praw ie, w polityce społecznej,
w szeroko pojętych stru k tu rach sieci usług, które m ożna przyporządkow ać do tzw.
społeczeństw a norm atyw nego, a nie do społeczeństw a anom ijnego (Kant, 1988).
Społeczeństw o anom ijne to takie, w którym każdy działa sam dla siebie, każdy jest
tw órcą samego siebie, w którym społeczeństw o traktuje swoich członków anoni
mowo, a aktyw ność na rzecz innych realizow ana jest jedynie przez płacenie p o d at
ków na rzecz skarbu państw a, bez jakichkolw iek elem entów oddaw ania usług na
rzecz tych, którzy są biedniejsi. W tym świecie społecznym jednostki są odsunięte,
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odizolow ane, nie próbują integrow ać się z grupam i społecznymi (Konopczyński,
1996). Społeczeństw o norm atyw ne to społeczeństw o, które jest hum anitarne, czy
li wie, że dzielenie się, pom aganie, jest elem entem koniecznym i niezbędnym do
praw idłowego funkcjonow ania jednostki, grupy i społeczeństw a jako całości (Krąpiec, 1994).
Z kolei układ m akrospołeczny to układ idei, ideologii, św iatopoglądu, m oral
ności i etyki, czyli tych wyznaczników kształtujących świadomość człowieka, k tó 
re pozwolą mu praw idłow o zasymilować. M łody człowiek ogranicza na początku
pewne idee do m arzeń, do oczekiwań, później w raz z rozwojem w poszczególnych
etapach i cyklach życia stają się one elementem św iatopoglądu, jakości i obrazu ży
cia, celów życia aż wreszcie pow inny sięgnąć praw a i etyki, która stanow i wym iar
najwyższy (Cackowski, 1979). Bronfenbrenner mówi, że holizm to zgodność myśli,
idei i św iatopoglądu, m oralności i etyki, to zgodność w sensie prawa i etyki, kiedy
człowiek nie jest rozdarty w ew nętrznie, kiedy nie podlega sądom relatywistycznym
ze względu na podm iot oceniający, kiedy sama jednostka potrafi się wszechstronnie
rozwijać ze względu na zgodność tych wszystkich wyznaczników m akrosystem u.
N atom iast toksyczny jest taki układ społeczny, w którym występują rozbieżności
między prawem a etyką, w którym etyka nie będzie akceptow ana lub włączana
w system św iatopoglądu czy idei człowieka (M azur, 2008). Człowiek w procesie
socjalizacji w inien mieć możliwość budow ania swojej wielowymiarowości, ale w ie
lowym iarowości w holizmie, w jedności, a nie w chaosie i we wzajemnej eliminacji
(Nawroczyński, 1974).
Jeżeli w układzie tych wszystkich cech, desygnatów i wyznaczników m akro
systemu człowiek będzie postrzegał różnice w zakresie socjalizacji w dom u, szko
le, klubie, partii politycznej lub gdziekolwiek indziej, jeżeli będzie m iał możliwość
przystosowywania się do wybiórczych elem entów św iatopoglądu, ideologii czy ety
ki, to wówczas stanie się instrum entem szeroko pojętej polityki społecznej, podda
się sterowaniu zew nętrznem u, a naw et głębokiej m anipulacji ze strony tychże pod
m iotów (Rotter, 1966). N atom iast jeżeli człowiek będzie funkcjonował w m akrosystemie, którego wszystkie elementy są ze sobą zintegrow ane, to wówczas możemy
powiedzieć, że to on sam będzie decydował o sobie, będzie tw órcą samego siebie
i wykorzystywał uczące doświadczenia samego siebie (Sobczak, 2004). Jeszcze raz
pow tórzę te trzy elementy, gdyż będę w ielokrotnie do nich powracał. Podkreślają
one, że człowiek jest podm iotem - w myśl koncepcji Starczewskiej przynależy do
modelu sokratejskiego, który zakłada, że człowiek jest w artością, jego dośw iad
czenia są uczące, wreszcie, że jest tw órcą samego siebie (Styczeń, M erecki, 1996).
Będzie to możliwe tylko w sytuacji pełnej zgodności norm i przekonań, które w p o 
iły rodzina, szkoła, inne grupy społeczne, przekładające się na ideologie i św iato
pogląd, z których człowiek będzie korzystał w życiu społecznym, a w trakcie swojej
aktyw ności kulturowej będzie stale podkreślał sens norm etycznych. W takim przy
padku tw orzy się rzeczywiście w ym iar człowieka holistycznego (Yernant, 1996).
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Reintegracja wsparta na wartościach
Trzecia płaszczyzna myślenia to myślenie na poziom ie aksjologii. Jeżeli w spo
m niana przeze m nie m ałpa, która na poziomie inteligencji subiektywnej chce się
cywilizować, to zakłada ubranie, wychodzi na ulicę i w tedy myśli na poziomie in 
teligencji obiektywnej. Jeżeli natom iast chce się stać człowiekiem, musi sięgnąć do
aksjologii, żeby zgubić te wszystkie w yznaczniki czy atrybuty długiego ogona lub
wystających palców. Człowiek do sposobu swojego myślenia na tem at bytów, o ta
czającej rzeczywistości, zjawiska, które analizujemy - czyli reintegracji społecznej
- pow inien dodać analizę w spartą na w artościach (Ziółkowski, 1997).
Jeżeli przedkładam y zjawisko reintegracji na poziom ie etyki, to na początku
należy stwierdzić, że mamy do czynienia z trzem a grupam i podm iotów , które są
adresatam i tej etyki. Pierwszym z nich jest sprawca jakiegoś zachow ania niedozw o
lonego, bo reintegracja to jest przecież pow rót człowieka, który szkodzi, krzywdzi
innych, pow rót człowieka, który jest w opresji, w stanie konfliktu społecznego.
Typowy przykład to osoba, którą chcemy zresocjalizować, żeby następnie poddać
ją procesowi integracji do grup społecznych. D rugim podm iotem jest ofiara. O fiara
jest jakby przedstawicielem szerszych grup społecznych - mamy tu do czynienia
ze społeczeństwem jako całością (May, 1998). Należy zaznaczyć, że tym drugim
podm iotem jest właśnie ofiara w pow iązaniu ze społeczeństwem . Trzeci podm iot
stosunku integracyjnego czy reintegracyjnego to kultura i cywilizacja. Nie uw a
żam zatem, że klasyczny stosunek reintegracyjny dotyczy człowieka i społeczeń
stwa. Klasyczny stosunek reintegracji osoby to stosunek, który badam y na poziomie
relacyjności podm iotowej trzech elementów: sprawcy, ofiary w pow iązaniu ze
społeczeństwem oraz kultury i cywilizacji (M alewska, 1962). Ponadto te trzy pod
m ioty pow inny stanow ić jedność, to znaczy - jakby pow iedział pedagog społeczny
- tworzym y tzw. perspektyw ę pedagogiczną. M usimy bowiem zbudować taką rze
czywistość społeczną po stronie grupy, po stronie różnych układów społecznych,
w których nie będziemy dzielić i nie będziemy tworzyć odrębności statusowej, tylko
będziemy starali się stw arzać takie m odele i takie systemy reintegracji czy integracji
społecznej, w których sprawca, ofiara i społeczeństwo, kultura i cywilizacja będą
stanow ić jedność. Dzięki tem u m ożna zbudować procedurę działań i strategię p o 
stępow ania, ponieważ oparta jest ona na założeniu, które będzie determ inow ało
wszystkie elem enty tych oddziaływ ań (Rorty, 2007).
Wszystkie wyznaczniki myślenia przedzałożeniow ego stanow ią naturalny czyn
nik strukturalizujący procedurę jako proces, co ma w pływ na jego elem enty jako
ciąg zorganizow anego działania ludzkiego opartego na zasobach, potencjałach, m e
todach, technikach i środkach postępow ania (Sawicki, 1996).
Trzeba wyraźnie określić definicję w ym iaru etycznego w odniesieniu do w spo
m nianych trzech grup podm iotow ych: po stronie sprawcy jest to tzw. tożsam ość
osobowa, po stronie ofiary i społeczeństwa - tożsam ość społeczna, a po stronie
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kultury i cywilizacji - tożsam ość kulturow a (Sośnicki, 1933). Czyli tworzym y wy
m iar etyczny, który w sposób ostry i wyraźny definiuje proces reintegracji społecznej.
Należy teraz podać wyznaczniki tożsamości osobowej, solidaryzm u społecznego,
który jest rozbieżny z tożsam ością społeczną, a także wyznaczniki pojęcia tożsam o
ści kulturowej (Tatarkiewicz, 1990).
Po stronie sprawcy tożsam ość osobowa to system czterech w artości, który pow i
nien być wpisany w układ m akrosystem u społecznego według teorii Brofenbrennera.
Trzeba bowiem pam iętać, że integracja oznacza włączenie osoby do społeczeństwa,
należy zatem wiedzieć, jaki pow inien on być w stosunku do społeczeństwa, co spo
łeczeństwo pow inno mu dać, co osoba pow inna posiadać, żeby wejść do społeczeń
stwa. W aksjologii, w etyce mówimy o czterech wartościach cząstkowych, które
definiujemy jako: 1) wolność w ew nętrzną, 2) prawo do w yboru, 3) odpow iedzial
ność jednostki, 4) prawo do zaciągania zobow iązań (Urban, 2007).
Jeżeli chodzi o drugą w artość centrow ą, tzw. tożsam ość społeczną czy solida
ryzm społeczny, to możemy powiedzieć, iż jest to system społeczny trzech w artości,
które są holistycznie ze sobą powiązane, a są nim i: uczciwość, pom ocowość i efek
tyw ność, czyli koherencja działania (Frączek, Kofta, 1976).
N atom iast tożsam ość kulturow ą tw orzą dwie w artości: akceptacja i zrozum ie
nie człowieka (Gogacz, 1985).
Powinniśmy zadbać o to, żeby w tzw. działaniach sprawczych, w prawie, w o to 
czeniu, norm ach i obyczajowości, w działaniu ideologizującym, światopoglądzie
zwracać uwagę na podstaw ow ą, fundam entalną w artość etyczną: to jest tożsam ość
człowieka (Kotarbiński, 1970).
Sięgamy wówczas na poziomie inteligencji obiektywnej do teorii, w tym wy
padku - psychoanalizy, teorii przystosowania społecznego, teorii systemów, a także
odwołujemy się do pewnego kierunku myślenia egzystencjalno-hum anistycznego
(Gorlach, 2003). A poniew aż w grę wchodzi człowiek, najlepiej sięgnąć do psy
chologii personalistycznej. W arto tu wspom nieć o rozprawie Jana Pawła II Osoba
i czyn. Dowiadujemy się z niej o tych wszystkich w artościach, które budują nasze
człowieczeństwo i stanow ią o wartości, jaką jest każdy człowiek oraz św iat w olno
ści wew nętrznej, świat potrzeb (Czapów, 1962). W procesie resocjalizacji jednost
ki trzeba pam iętać o tym , że najistotniejszą jest sprawa kształtow ania właściwego
świata wolności w ew nętrznej, a w sytuacji kiedy ten św iat wolności wewnętrznej
jest ograniczony, należy doprow adzać do odblokow ania naturalnych potrzeb i zain
teresowań jednostki (Suchodolski, 1976).
W psychologii społecznej nazywa się ten proces zjawiskiem deprywacji potrzeb.
Czasami mówimy o w tórnej dewiacji, o psychogenezie zachowania sprawcy, są to
ujawnione stany potrzeb podstaw owych, potrzeb wyższego rzędu lub zainteresow a
nia, które nie mogły być zrealizowane. Blokada tych wew nętrznych stanów prow a
dzi do wadliwej socjalizacji. W tedy należy rozpocząć resocjalizację i stw arzać szansę
na kreow anie stanów wewnętrznych pożądanych przez osobę, bo tylko jednostka,
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która będzie dysponowała zintegrow aną osobowością, może być włączona do świa
ta wolnego (Wojcieszke, 1986). A tymczasem , jak kształtujem y świat wolności w e
w nętrznej skazanego np. w zakładzie karnym ? Reglamentujemy korespondencję,
paczki, widzenia, pracę, to wszystko co nie pow inno być ograniczone. Reglam entu
jemy naw et mycie się pod prysznicem. D oprowadzam y do sytuacji absurdalnej, bo
w procesie socjalizacji wkraczam y w św iat wolności człowieka, ograniczając jego
naturalne potrzeby (Znaniecki, 2001).
Drugim elementem tożsamości człowieka w wym iarze sprawcy jest prawo do
wyboru. Jeżeli człowiek nie ma w yboru, działa nielogicznie, jeżeli więc mamy m ó
wić o systemie, musimy budować układ logiczny, w którym prawo, ideologia, prak
tyka postępow ania dają możliwości w yboru. W spomniałem o kastracji chemicznej,
0 której w ypow iadał się prem ier Tusk. Każdy sprawca, u którego stwierdzam y za
burzenie psychiczne na poziomie seksualnym, może poddać się kastracji, ale jest to
tzw. kastracja farm akologiczna dokonywana tylko za zgodą skazanego. Bez alter
natywy, bez możliwości w yboru stosujemy wyłącznie kary hańbiące, a takie kary
były w ym ierzane w średniowieczu (M achel, 2003). W X X I wieku nie pow inno być
żadnych kar okaleczających człowieka, hańbiących, odbierających prawo do wyboru
1 godności ludzkiej. W yjeżdżając na wykłady do Skandynawii spotykam podczas
hospitacji zakładów karnych zabójców, sprawców nieraz bardzo drastycznych i bar
barzyńskich zbrodni. N aw et ich po pewnym czasie pyta się, czy chcą się poprawić.
Należy sprzeciwić się resocjalizacji zadekretowanej w kodeksie karnym , jak to się
dzieje w Polsce. Resocjalizacja pow inna stanowić odpow iedź człowieka na pytanie,
czy chce się zmienić (Lotze, 1910). Trzeba mu przedstaw ić propozycję i ofertę zm ia
ny. D o wspom nianych zbrodniarzy po trzech latach przychodzi nauczyciel więzien
ny, który się nimi opiekuje, i pyta, czy chcą się zresocjalizować, bo któryś z nich jest
np. dew iantem seksualnym czy ma zaburzenia osobowości, jest psychopatą reaktyw 
nym czy człowiekiem o rozproszonej inteligencji, czyli ma niskie rozeznanie tego, co
czyni. W ten sposób podkreśla się podm iotow ość i tożsam ość osobową sprawcy. Ja
dokonuję w yboru, on dokonuje w yboru, a efektem tych w yborów jest podpisanie
kontraktu. Jest to um owa, sw obodne oświadczenie woli. Wolę wyraża podm iot,
a nie przedm iot. W w yniku um ow y skazany jest zobligowany do określonych dzia
łań, nabywa pewne prawa i zobow iązania, musi świadczyć pewne usługi (D ąbrow 
ska, W ojciechowska-Charlak, 1997). W tym w ypadku jako dew iant godzi się np.
na tzw. kastrację farm akologiczną, czyli zażywa leki, najczęściej jedno lekarstwo,
dozowane w określonym czasie poprzez system kontroli zew nętrznej, która musi
wywołać kontrolę w ew nętrzną (Dana, 1966). Kontrolę zew nętrzną stanowi tzw.
m onitoring elektroniczny, a kontrola w ew nętrzna to określone zmiany neurochirur
giczne, imm unologiczne, psychiczne na skutek działania leku i ćwiczeń socjotera
peutycznych (M arks, Engels, 1961). To wszystko stanow i propozycję, realizowane
jest prawo do w yboru. Jest to działanie etyczne, bowiem wkraczam y z interwencją,
ale jednocześnie dajemy prawo do wyboru, nie narzucam y swojej woli innej osobie.
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Trzecim elem entem, o którym w spom niałem , jest odpowiedzialność. Człowiek
musi być odpow iedzialny za swoje wybory. A jaka jest odpow iedzialność człowie
ka, który zabił i nie płaci stałej renty na rzecz ofiary, skazanego, który ukradł i nie
zwraca zagarniętego mienia? W swojej teorii probacji piszę na ten tem at od 30 lat.
Byłoby zupełnie inaczej, gdyby sprawca był odpow iedzialny za swoje czyny. P ro
ponuję, aby skazany pracow ał tak długo, aż odpracuje zagarnięte mienie, zam iast
go kierować na koszt podatnika do zakładu karnego. Jeżeli zabije człowieka bądź
go trw ale okaleczy, pow inien zapłacić odszkodowanie. Prawo jest taką dziedziną,
która pozwala na wykonywanie restytucji, czyli przyw rócenia stanu poprzedniego.
Instytucją praw ną w przypadku zabójstwa bądź pow stania szkody jest instytucja
odszkodowania. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby form uła od
szkodowania w postaci np. stałej renty na rzecz dzieci, które zostały osierocone,
była form ułą podm iotow ości sprawcy, tożsamości w sensie etyki, czyli odpow ie
dzialności (Linton, 1975).
Ponadto, jak mówił Jan Paweł II, istnieje także możliwość zaciągania zobow ią
zań. Podm iot, czyli człowiek może sam siebie ograniczyć, czyli sam może zaciągnąć
pewne zobowiązanie (Dąbrowski, 1974). To jest najbardziej wyraźny i dostrzegalny
przym iot władzy człowieka: kiedy decyduje, kiedy może rozkazywać, kiedy sam
zaciąga zobowiązanie. Powrócę tu do wspom nianego wcześniej przykładu: jeżeli
ktoś zabił, może być nie tylko odpowiedzialny za swój czyn, ale także zaciągać zo
bowiązanie na rzecz ofiary. Przebywając w zakładzie karnym , więzień może wziąć
kredyt na naukę, ukończyć studia, znaleźć i wykonywać pracę podczas odbyw ania
kary, a także płacić stałą rentę np. na rzecz dzieci swojej ofiary. Podejmuje się zo
bow iązania, więc istnieje pow inność ustalenia takiego zakładu pracy, aby ta renta
była systematycznie w ypłacana, ponieważ sprawca zdecydował się na systematyczne
świadczenie w w yniku swojego czynu. Inaczej w ygląda pozycja skazanego, kiedy
reprezentuje go w poszukiw aniu zatrudnienia zakład karny, a inaczej, kiedy robi
to urząd pracy. Utrzym ywanie w Polsce m itu, stereotypu, że zamykanie w zakła
dzie karnym jest jedyną form ą traktow ania podm iotow ego sprawcy jest zupełnym
nieporozum ieniem .
Drugą w artością fundam entalną jest tożsam ość społeczna, a dotyczy ona ofiary
i społeczeństwa. Prawo pow inno kształtować świadom ość społeczną ukierunkow a
ną na odpow iedzialność, uczciwość, pom ocowość i użyteczność (M alewski, 1962).
Uczciwość społeczna oznacza realne stw arzanie szans komuś, kogo chcemy
poddać zm ianie, np. przestępcy czy nieletniem u sprawcy. Z kolei pom ocowości nie
należy rozum ieć jako pom oc m aterialną, a stw arzanie możliwości, aby osoba um ia
ła rozwiązać swój problem samodzielnie. A my jesteśmy przyzwyczajeni do systemu
rozdaw iennictw a, co jest niczym innym jak ratow nictw em , które nie ma nic wspól
nego z pom aganiem i właściwie rozum ianą pom ocą (Nancy, 1997). N atom iast uży
teczność to efektyw ne rozw iązanie problem u społecznego, bowiem poprzez system
instytucjonalny należy próbować rozwiązywać zadania.
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Trzecim elementem perspektyw y pedagogicznej zorganizow anego działania in
tegracyjnego jest tożsam ość kulturow a, w ram ach której w yróżniliśm y dwie w ar
tości: akceptację i zrozum ienie. W trakcie diagnozow ania psychospołecznego nie
możemy jedynie konstruow ać opinii i diagnoz jako sumy zaburzonej osobowości,
stopnia nieprzystosowania społecznego, defektów czy ilości toksyn, tylko musimy
się nauczyć, że człowiek jest sum ą zła i dobra. M usimy zaakceptow ać jednostkę
taką, jaka ona jest i wyelim inować wszelkie oceny subiektywne w stosunku do czy
nu, zdarzenia, które spowodow ało, że trzeba jednostkę ponow nie włączyć do sys
tem u, kierując się m echanizm am i wyjaśniającymi i um ożliwiającym i modyfikację
w kierunku zachowania pożądanego (Rogers, 1959). Istotne jest także zrozum ienie,
tzn. uznanie prawa do odm ienności, do inności, do decydowania o samym sobie
(Dembińska-Siury, 1991).

Podsumowanie
Diagnoza sytuacji społecznej dzieci i m łodzieży wskazuje na występowanie co
najmniej trzech niekorzystnych zjawisk w arunkujących przebieg procesu ich socja
lizacji. Jest to zjawisko depresji jednostkowej i depresji grupowej sprowadzającej
się do utraty przez jednostki kontroli nad swoim codziennym środowiskiem oraz
utraty społecznej w artości w następstw ie braku poczucia przydatności, autonom ii
i niezależności. Wysoki stopień niezaspokojenia potrzeb podstaw owych oraz roz
wojowych doprow adza m łodych ludzi do pauperyzacji, wykluczenia i rezygnacji
z aspiracji i własnych celów życia.
Kolejne zjawisko niekorzystnie kształtujące społeczne w zrastanie jednostki to
socjopatia, rozum iana jako form a egoizmu i obojętności na los człowieka ze strony
innych osób. Pojawia się ona w atm osferze nadm iernego w spółzaw odnictw a i za
spokajania potrzeb nawet za cenę skrzyw dzenia innych i skrajnej obojętności, barku
empatii na ich problemy egzystencjalne i wychowawcze. Procesowi socjopatii spo
łecznej towarzyszy zjawisko nadm iernej komercjalizacji i karierow iczostw a. Osoba
staje się przedm iotem , a nie podm iotem , gubi swoją odm ienność i jest nieodpow ie
dzialna za swoje wybory w procesie socjalizacji.
N iepraw idłow y mezosystem społeczny generuje zjawisko wiktym izacji, które
osłabia wszelką autoodpow iedzialność jednostki, a oskarża innych za patologie jej
zachow ań. Jest to tendencja do oczyszczania siebie z win poprzez atakow anie o to 
czenia, kreow anie nieufności i urazów wobec najbliższych obiektów wychowaw
czych, uważanych za odpow iedzialne za frustracje i niemożliwość zaspokajania
potrzeb.
Badania longitudinalne dostarczają wiedzy, iż elem enty życia rodzinnego pozo
stają w bliskiej zależności z zachow aniam i agresywnymi w tym przestępczymi u dzie
ci i młodych ludzi. Zwłaszcza studia empiryczne Lobera i Stoutham er-Loebera dały
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podstaw ę do sform ułow ania czterech paradygm atów jako źródeł wadliwej socjaliza
cji. Są nimi: paradygm at lekceważenia, konfliktu, zachowań i postaw dewiacyjnych
oraz zniszczenia. Paradygm at lekceważenia oznacza, że rodzice nie poświęcają do
statecznie dużo czasu swoim dzieciom i są nieśw iadom i problemów, z którym i mogą
spotkać się one poza dom em . Pozostają obojętni na sytuacje dewiacyjne zachowań
dzieci, nie kontrolują ich czasu wolnego i nie znają otoczenia rówieśniczego, które
dostarcza akceptacji i potrzeby uznania.
Paradygm at konfliktu przejawia się w rodzinnych interakcjach rodziców i dzie
ci i sprowadza się do preferow ania agresywnych w zorów wzajemnych zachowań.
Ten typ kom unikacji doprow adza do eskalacji niechęci, konfliktu i braku uznania.
W następstw ie tego typu postępow ania wyzwala się przem oc fizyczna, która całko
wicie eliminuje możliwość współpracy i uszanow ania autonom ii.
Rodzice mogą ulegać różnym dewiacjom , gdy legitymują się krym inalną
przeszłością lub przejawiają patologiczne postaw y zmierzające do w yw ierania
w pływ u na dzieci w tym samym kierunku. Dzieci uczą się w zorów dewiacyjnych
zachowań od rodziców poprzez bezpośredni przekaz tego typu w yborów lub ich
akceptowanie.
Paradygmat zniszczenia uzew nętrznia się w sytuacjach, gdy rodziny narażone
są na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych takich jak: bezrobocie, bieda,
wykluczenie społeczne, trw ała choroba lub kalectw o, rozw ód, separacja lub śmierć.
N astępstw em tych traum atyzujących sytuacji jest wyzwalanie konfliktów rodzin
nych na podłożu niewłaściwych kontaktów emocjonalnych. Z ew nętrzne stresory
niszczą harm onię związków familijnych, obniżają próg irytacji, skutkiem czego
w zrasta praw dopodobieństw o agresji wśród członków rodziny.
Analizy empiryczne Snydera i Pattersona dotyczące rodzinnych interakcji opi
sywanych w kategoriach dyscypliny, rodzicielstwa pozytyw nego, kontrolow ania
zachowań dzieci poza dom em oraz rozw iązywania problem ów i konfliktów w ska
zują na bezpośredni ich w pływ na funkcjonow anie w dewiacyjnych rolach młodych
ludzi.
Snyder i Patterson rozwinęli dwufazowy model zachowania dewiacyjnego
u dzieci. Pierwszy etap definiuje związek rodzinny - lekceważenie dzieci we wcze
snych fazach procesu socjalizacji prowadzi do nieodpow iedniej społecznej adapta
cji, a ta z kolei do braku dyscypliny i nieposłuszeństwa. Nieposłuszne dziecko jest
zazwyczaj odrzucone przez osoby z jego najbliższego środow iska i tym samym wy
kazuje tendencje do w łączania się do grup rówieśniczych o cechach patologicznych
lub wręcz krym inalnych.
Dotychczasowy stan wiedzy na tem at socjalizacji przekonuje, iż analiza funk
cjonowania dzieci i rodziców w środow isku, w którym żyją, dostarcza danych
najbardziej diagnostycznych i pom ocowych w określaniu strategii postępow ania ko
rygującego wadliwe interakcje pom iędzy członkam i w spólnot familijnych. W świe
tle pedagogiki i psychologii model Bronfenbrennera byłby wskazany do ustalenia
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na poziom ie m ikro, mezo, egzo i m akro zespołu czynników odpowiedzialnych za
dysfunkcjonalny przebieg socjalizacji dziecka, ustalając jednocześnie etap i fazę
tego procesu.

Streszczenie
D iag n o z a sytuacji społecznej dzieci i m ło d zieży w y k azu je w y stę p o w a n ie co najm niej
trz e c h niekorzy stn y ch zjaw isk w aru n k u ją cy ch p rzeb ieg p ro ce su ich socjalizacji. Je st to zja
w isk o dep resji jed no stk ow ej i d ep resji gru p o w ej sprow adzającej się d o u tr a ty przez je d n o stk i
k o n tro li n ad sw oim co d z ie n n y m śro d o w isk ie m o raz u tra ty społecznej w a rto śc i w n a s tę p 
stw ie b ra k u p o czu cia p rz y d a tn o śc i, a u to n o m ii i n iezależn o ści. W y so k i sto p ień niezasp o k o jen ia p o trz e b p o d sta w o w y c h o raz ro zw o jo w y ch d o p ro w a d z a m ło d y ch ludzi d o p au p ery zacji,
w y k lu cz en ia, rezygnacji z aspiracji i w łasny ch celów życia. K olejne zjaw isko n iek o rzy stn ie
k sz tałtu jąc e sp ołeczne w z ra sta n ie je d n o stk i to so c jo p atia, ro z u m ia n a jak o fo rm a egoizm u
i o b o ję tn o śc i n a los człow iek a ze stro n y in n y ch osób. P ojaw ia się o n a w atm o sferze n a d m ie r
n eg o w sp ó łz a w o d n ic tw a i za sp o k a jan ia p o trz e b n aw e t za cenę sk rzy w d ze n ia in n y ch i sk raj
nej o b o ję tn o śc i, b ra k u em p atii n a ich pro b lem y eg zy sten cjaln e i w ychow aw cze. P rocesow i
so c jo p atii społecznej tow arzy szy zjaw isko n ad m iern ej k o m ercjalizacji i k arie ro w ic zo stw a .
O so b a staje się p rz e d m io te m , g u b i sw oją o d m ie n n o ść i je st n ie o d p o w ie d z ia ln a za sw oje
w y b o ry w p ro cesie socjalizacji. D o ty ch czaso w y stan w ied zy n a te m a t socjalizacji o só b , p rz e 
k on uje, iż a n a liz a fu n k c jo n o w a n ia dzieci i ro d zicó w w śro d o w isk u , w k tó ry m żyją, d o s ta r 
cza d an y ch najbardziej d iag n o sty czn y ch i p o m o co w y ch w o k re śla n iu strateg ii p o stę p o w a n ia
k o rygu jącego w ad liw e in te rak cje p o m ię d zy c z ło n k a m i w sp ó ln o t fam ilijnych.

Abstract
Social reintegration of convicts.
The paradigm of personal, social and cultural-civilization identity
T h e d iag n o sis o f th e so cial situ a tio n o f c h ild re n a n d y o u th show s a p resen ce o f a t least
th re e u n fav o u rab le p h e n o m e n a d e te rm in in g th e re su lt o f re so c ia liz a tio n . Firstly, it is an
in d iv id u al a n d g ro u p d ep re ssio n re su ltin g in a loss o f c o n tro l o ver everyday e n v iro n m e n t
a n d th e loss o f social value as a co n seq u e n ce o f a feelin g o f lack o f u sefu ln ess, auto n o m y ,
a n d in d e p en d e n ce . H ig h d eg re e o f u n fu lfillin g of th e basic a n d d ev e lo p m e n ta l n eed s leads
th e you n g peo p le to p a u p e riz a tio n , exclu sion a n d resig n a tio n fro m th e ir ow n asp ira tio n s
a n d life goals. A n o th e r p h e n o m e n o n w h ich d isto rts th e e n tity ’s p ro cess o f ta k in g ro o t in
a so ciety is sociopathy , u n d e rsto o d as a fo rm o f egoism an d in d iffe re n c e to h u m a n fate.
It em erges in a n atm o sp h e re o f excessive co m p e titio n a n d fu lfillin g n eed s even a t a price
o f h a rm in g o th e rs a n d e x tre m e in d ifferen c e, lack o f em p ath y fo r th e ir ex iste n tial an d e d u 
c a tio n a l p ro b lem s. T h e p ro cess of social so c io p ath y is a c co m p an ie d by an excessive co m 
m e rc ialisa tio n an d careerism . P erson b ecom es an o b ject, loses his d istin c tn e ss an d ceases
to b e resp on sible fo r his choices m a d e in th e p ro cess o f so cializa tio n . P re sen t k n o w led g e of
th e reso c ializa tio n proves th a t th e an alyses o f fu n c tio n in g o f th e c h ild re n a n d ad u lts in th e ir
rea l en v iro n m e n t gives th e m o st valu ab le d ia g n o stic d a ta , h elp fu l w h en se ttin g strateg y for
c o rre c tin g fau lty in te ra c tio n s b etw e en fam ily m em bers.
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