
PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA 2015, 25
ISSN 2300-3952

Jarosław Utrat-Milecki1

AKTUALNOŚĆ PROGRAMU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
I RESOCJALIZACJI NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Refleksje wokół książki „Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji
w sporze o nowoczesność”, Mariusz Sztuka, Wyd. UJ, Kraków 2013

Topicality of the Social Prevention and Rehabilitation Program
at the University of Warsaw;

Reflections on the Book: “Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji
w sporze o nowoczesność” [Anachronism and topicality. Idea of rehabilitation in

the dispute over modernity] Mariusz Sztuka, Wyd. UJ, Kraków 2013

Wprowadzenie

Tytuł książki dobrze określa przedmiot rozważań Mariusza Sztuki.
Jej głównym wątkiem jest bowiem krytyczna analiza współczesnej histo-
rii ideowej szeroko rozumianego nurtu myśli resocjalizacyjnej. Książka ta,
będąca też rozprawą habilitacyjną została napisana przez aktualnego p.o.
kierownika Zakładu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w Instytucie
Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a więc Zakładu utworzo-
nego w 1990 r. z inicjatywy Bronisława Urbana. Opracowanie to także z te-
go formalnego względu stanowi przede wszystkim istotny wkład w rozwój
pedagogiki resocjalizacyjnej. Jednak ujęcie tematu określonego w tytule
jako kwestia resocjalizacji w kontekście sporu o nowoczesność wskazuje
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też na wyraźne ambicje autora ujęcia problematyki myśli resocjalizacyjnej
w szerszym nawiązaniu do przemian życia społecznego wraz z towarzy-
szącym im rozwojem nauk społecznych. Należy podkreślić, że swoje uję-
cie problematyki resocjalizacji autor wiąże przede wszystkim z szeroko
rozumianymi zagadnieniami wymiaru sprawiedliwości karnej. To z kolei
w naturalny sposób określa bliskie związki takiej analizy z refleksją peno-
logiczną. Można więc najkrócej stwierdzić, że praca M. Sztuki ma przede
wszystkim charakter teoretycznej metarefleksji na temat idei i praktyki re-
socjalizacji.

Autor rozpoczyna od określenia warunków cywilizacyjnych naro-
dzin idei resocjalizacji, czy może raczej proto resocjalizacji. Analizuje
początki bardziej systematycznej refleksji na temat działań pomocowych
i wychowawczych wiązanych w literaturze najczęściej z okresem nowo-
żytności (XVI wiek, idee domów poprawy). Kulminacją rozwoju myśli
pedagogicznej i rozwoju polityki penitencjarnej tego pierwszego okresu
stały się programy penitencjarne i idee pedagogiczne rozwijane od końca
XVIII wieku przez wiek dziewiętnasty. W opracowaniu M. Sztuki w udany
sposób przedstawiono to zagadnienie z perspektywy metarefleksji, to zna-
czy z perspektywy analizy ogólnych idei. Jest to godne zauważenia. Wie-
le opracowań dotyczących historii resocjalizacji zdaje się pomijać szerszy
kontekst historyczny i teoretyczny badanych instytucji i koncepcji. Przed-
stawia się w większym stopniu sam opis poszczególnych inicjatyw spo-
łecznikowskich, organizacyjnych czy same koncepcje poszczególnych au-
torów. Rozważania takie nie są mocno powiązane z analizą całości ży-
cia społecznego i rozwoju nauki danego okresu historycznego. Tymcza-
sem M. Sztuka zaczyna swoje analizy idei resocjalizacji od wprowadze-
nia do podstawowych pojęć ogólnych. Najogólniejszym pojęciem jest dla
niego nowoczesność i jej wielorakie rozumienie. Dopiero po wskazaniu
na różne desygnaty i konteksty w jakich odwołujemy się do nowocze-
sności przedstawia rozwój koncepcji resocjalizacyjnych. Wskazuje więc
w jakim zakresie myśl i praktyka resocjalizacyjna była i jest elementem
doświadczenia nowoczesności rozumianej jako wyodrębniona epoka hi-
storyczna, wyznaczony bliskością czasową okres historyczny, lub jako ka-
talog cech działań, idei oraz instytucji czy jako forma krytycznego dys-
kursu o rzeczywistości społecznej i formach działania społecznego. Samo
rozróżnienie wielu znaczeń jakie przypisuje się takim terminom jak nowo-
czesność, czy resocjalizacja stanowi dobrą warsztatową podstawę dalszych
analiz.
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Nie jest więc to opracowanie kolejnym przyczynkiem do historii in-
stytucji wychowawczych czy penitencjarnych, ani nie jest historią rozwoju
poszczególnych koncepcji resocjalizacji. Autor stara się najpierw raczej
przedstawić ogólno kulturowe i cywilizacyjne warunki, w których okre-
ślone idee i praktyki społeczne, uznane przez niego za stanowiące antece-
dencje i do pewnego stopnia ciągle ideowe podstawy współczesnej myśli
resocjalizacyjnej mogły się rozwijać. W tym sensie więc rozpatruje naro-
dziny resocjalizacji jako jeden z aspektów rozwoju nowożytnego państwa
i społeczeństwa, w której to refleksji konkretne inicjatywy czy koncepcje
mogą stanowić jedynie ilustrację omawianych tendencji.

Warto zważyć, że w opracowaniu tym najczęściej cytowani są auto-
rzy będący przedstawicielami innych dyscyplin niż pedagogika resocjali-
zacyjna, w szczególności Michel Foucault i David Garland. Fakt ten po-
twierdza, że opracowanie może być niezwykle interesujące dla przedsta-
wicieli innych dyscyplin czerpiących jednak inspirację intelektualną z tych
samych lub zbliżonych źródeł, co dzieło M. Sztuki. Widać jego bliskość te-
matyczną z takimi dyscyplinami jak socjologia dewiacji, penologia, praca
socjalna czy kryminologia. Mówiąc krótko, jest to opracowanie szczegól-
nie bliskie tematyce i podejściom badawczym szeroko reprezentowanym
w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu War-
szawskiego. Stwierdzenie tego faktu tym bardziej skłania do promowania
tej lektury w wydawnictwach tego środowiska naukowego.

Druga faza resocjalizacji a sprawa polska

Idea oraz praktyka resocjalizacji wydaje się w swej genezie i ogól-
nych założeniach wspólna różnym krajom w kręgu cywilizacji zachodniej.
M. Sztuka wskazuje na wyraźne chronologiczne przełomy w rozwoju my-
śli resocjalizacyjnej. Pierwsza faza myśli resocjalizacyjnej w XVI–XIX w.
była związana z motywowaną filozoficznie i religijnie ideą poprawy ska-
zańca i osób z marginesu społecznego. Po niej przyszła druga faza idei oraz
praktyki resocjalizacji kojarzona z rozwojem pozytywizmu i wyodrębnia-
niem szczegółowych nauk o społeczeństwie i człowieku. W ich ramach
zaczęto opracowywać „naukowe” pozytywistyczne (medyczne, antropo-
logiczne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne) diagnozy i programy
terapii oraz działań re-socjalizacyjnych. Zmierzch tej fazy resocjalizacji
kojarzony jest z ogólnym kryzysem myśli modernistycznej i paradygmatu
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pozytywistycznego oraz przemianami społecznymi tzw. późnej nowocze-
sności w ostatnich dekadach XX wieku. M. Sztuka przedstawia społeczno
kulturowe uwarunkowania odrębności rozwoju myśli resocjalizacyjnej te-
go drugiego okresu w krajach zachodnich, w szczególności anglosaskich
od tendencji resocjalizacyjnych w Polsce XX wieku. Kwestia ta jest jed-
nym z ciekawszych wątków prezentowanego opracowania. Jest to inter-
pretacja rozwoju myśli resocjalizacyjnej wyraźnie socjologizująca. Autor
bowiem ukazuje jakie siły społeczne, jakie uwarunkowania stratyfikacyjne
i ustrojowe prowadziły do odmiennego rozwoju koncepcyjnego w zakresie
resocjalizacji w krajach anglosaskich i w Polsce. Sam fakt, że resocjaliza-
cja w krajach zachodnich w zakresie jej rozwoju od początku XX wieku
była odmienna od polskiej myśli resocjalizacyjnej jest powszechnie zna-
ny. Na Zachodzie myśli i praktyki określane jako resocjalizacyjne (cor-
rections, resocialization and rehabilitation) były związane z badaniami
i koncepcjami o charakterze bardziej medycznym, psychologicznym, kli-
nicznym, bardziej zorientowanym na specjalistyczne działania wpisujące
się dobrze w rozwój różnych instytucji nowoczesnego państwa. Starano się
poprzez praktyki resocjalizacyjne zarządzać wybranymi problemami spo-
łecznymi szybko industrializujących się społeczeństw, w tym szczególnie
kwestiami związanymi z profilaktyką społeczną i zwalczaniem przestęp-
czości. W ten sposób resocjalizacja stawała się istotnym aspektem kontro-
li społecznej sprawowanej poprzez aparat rozwijanego stopniowo państwa
dobrobytu, podobnie jak instytucje polityki społecznej czy edukacyjnej.
Stratyfikacyjnie idea resocjalizacji wyraźnie rozwijała się na Zachodzie
w nawiązaniu do rozwoju klasy średniej będącej grupą liczebnie i kultu-
rowo dominującą w demokratycznym państwie dobrobytu, a więc grupy
społecznej wyodrębnionej poprzez swój status socjoekonomiczny. Reso-
cjalizacja jako praktyka instytucjonalna stawała się jednym z narzędzi słu-
żących do budowy owego państwa dobrobytu, dobrobytu i dobrostanu tak-
że — i może przede wszystkim — dla klasy średniej. Rozwój praktyk reso-
cjalizacyjnych miał pozwolić na zapobieganie patologiom życia w szyb-
ko rozwijających się społeczeństwach przemysłowych, w tym szczegól-
nie chronić społeczeństwo przed przestępczością. Łączył dyscyplinującą
kontrolę warstw niższych, gorzej wykształconych, biednych, doświadcza-
jących różnych problemów społecznych z przekonaniem o możliwości ko-
rygowania niewłaściwych zachowań większości lub nawet wszystkich jed-
nostek. W wyniku korekty (resocjalizacji) jednostki miały móc i chcieć
ułożyć sobie życie w sposób pożyteczny dla siebie i przede wszystkim
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dla rozwijającego się społeczeństwa przemysłowego w ramach państwa
dobrobytu. Centralne dla tego programu resocjalizacji drugiej fazy było
podobnie jak w fazie pierwszej odciągnięcie dewiantów od patologiczne-
go, szczególnie przestępczego trybu życia. Miano to osiągnąć szczegól-
nie poprzez oparte na specjalistycznej diagnozie problemów metodycz-
ne, programowe radzenie sobie z nimi, w tym z uzależnieniami (wówczas
głównie od alkoholu), z brakiem wykształcenia oraz kompetencji zawo-
dowych i społecznych, brakiem umiejętności i nawyku pracy. W Polsce
natomiast, która miała inną strukturę społeczną i inny poziom rozwoju sił
wytwórczych, idea resocjalizacji bliższa była w dalszym ciągu inicjaty-
wom społecznikowskim z pogranicza działań ratunkowych i edukacyjnych
motywowanych humanitarnie, filozoficznie i religijnie a nawet patriotycz-
nie. Ze względu na swój przede wszystkim humanistyczny charakter od
strony instytucjonalnej w zakresie rozwoju jako przedmiot badań i dydak-
tyki łączyła się przede wszystkim ze studiami pedagogiki (specjalnej).

Istotną rolę w jej rozwoju odegrała w warunkach polskich warstwa
społeczna inteligencji angażująca się w procesy budowy nowoczesnego
społeczeństwa i modernizacji państwa. To dopiero efektem prowadzonej
modernizacji miało być ukształtowanie struktury społecznej i funkcji in-
stytucji państwowych w sposób zbliżony do tego, który obserwowaliśmy
w państwach zachodnich, bardziej zaawansowanych w rozwoju społeczno
ekonomicznym. To co było przesłanką rozwoju różnych form resocjali-
zacji zachodniej, czyli określony model życia społecznego, w Polsce, jak
można to próbować interpretować, było dopiero ideową pobudką dla inte-
ligencji do działania społecznego nastawionego na wywołanie tych stanów
społecznego rozwoju, które w warunkach zachodnich już zostały osiągnię-
te. Resocjalizacja nie mogła być częścią systemu klasycznej kontroli apa-
ratu państwowego realizowanej w imieniu klasy średniej rozwijającego
się społeczeństwa przemysłowego nad warstwami niższymi, w społeczeń-
stwie, które nie miało tak rozumianej klasy średniej. Proces modernizacji,
w tym uprzemysłowienia ziem polskich pozostawał w wyraźnym opóź-
nieniu w stosunku do będących przedmiotem aspiracji cywilizacyjnych
wzorów zachodnich.

Metaforycznie rzecz ujmując można powiedzieć, że w takim zakre-
sie w jakim inteligencja polska nie była prostym odpowiednikiem zachod-
niej (anglosaskiej) klasy średniej, to i polska resocjalizacja rozwijana pod
wpływem idei i aktywności przedstawicieli tej inteligencji nie była pro-
stą repliką zachodnich wzorów. Ten historycznie ukształtowany stan rze-
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czy w jakimś stopniu może wpływać ciągle na funkcjonowanie różnych
polskich instytucji profilaktyczno resocjalizacyjnych, które często charak-
teryzują się bardziej ogólnym pomocowym, wspierającym i ratunkowym
charakterem niż ich bardziej specjalistyczne odpowiedniki w krajach za-
chodnich. W pewnym stopniu można ten stan rzeczy czasami traktować
jako „rentę zapóźnienia”. Dzięki temu, że ominęła Polskę „gorączka”
resocjalizacji wysoce specjalistycznej, w tym zmedykalizowanej, łagod-
niej przeszła przez nasze społeczeństwo faza druga rozwoju resocjalizacji
w klasyfikacji M. Sztuki. Być może uniknęliśmy poważniejszego kryzysu
samej idei resocjalizacji. Można więc postawić hipotezę, że dzięki tej „ren-
cie zapóźnienia” łatwiej powinniśmy się odnaleźć w trzeciej fazie rozwoju
resocjalizacji „ponowoczesnej” opisanej w pracy M. Sztuki. Oszczędzo-
ne nam bowiem zostało borykanie się z poważniejszymi konsekwencjami
intelektualnymi i instytucjonalnymi drugiej (pozytywistycznej) fazy reso-
cjalizacji.

Differentia specifica polskiej resocjalizacji

Resocjalizacja w polskim wydaniu była kojarzona przede wszystkim
z rozwojem społecznikowskich działań pomocowych i oświeceniowych
wobec biednych i zaniedbanych warstw społecznych, w tym wobec wywo-
dzących się z niej dewiantów, dzieci i młodzieży oraz dorosłych przestęp-
ców. W ten sposób wywodząc się z ogólnego nurtu pedagogiki specjalnej
nastawionej na pomoc osobom ze szczególnymi problemami rozwinęła się
w drugiej połowie XX wieku w całkiem autonomiczną specjalność peda-
gogiczną, w pedagogikę resocjalizacyjną. Warto zauważyć pod wpływem
inspiracji lekturą M. Sztuki kilka istotnych paradoksów. Przede wszyst-
kim, ukształtowanie w Polsce dojrzalszego programowo, wydzielonego
instytucjonalnie w ramach kształcenia i badań nurtu pedagogiki resocja-
lizacyjnej nastąpiło dopiero w pierwszej połowie lat 70-tych XX wieku.
Nastąpiło więc w momencie, w którym w krajach zachodnich, zwłaszcza
w Stanach Zjednoczonych bardziej zawansowana, specjalistyczna, klinicz-
na i zmedykalizowana resocjalizacja zaczynała być coraz intensywniej
i skuteczniej krytykowana. Za symboliczne można w tym aspekcie uznać
z jednej strony datę utworzenia na Uniwersytecie Warszawskim Instytutu
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w 1972 r., z drugiej publikację tzw.
Martinson Report w Stanach Zjednoczonych w 1974 r. Raport Martinso-
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na (1974) rozpropagował, może nawet trochę poza intencjami autora, tezę
nothing works (nic nie działa), odnoszącą się do wyników badań sugerują-
cych porażkę dotychczasowych koncepcji resocjalizacyjnych stosowanych
wobec młodzieży i tym bardziej wobec dorosłych. Tymczasem w Polsce
resocjalizacja, zwłaszcza w ujęciu tzw. warszawskiej szkoły pedagogiki
resocjalizacyjnej i w nawiązaniu do interdyscyplinarnego charakteru no-
wo stworzonego IPSiR wyraźnie nabierała w okresie lat 70. i 80. XX w.
na znaczeniu jako dyscyplina naukowa. Stawała się podstawą rozwoju za-
równo praktyki postępowania z nieletnimi (w tym reform postępowania
w sprawach nieletnich) jak i stanowiła przynajmniej ideologiczne zaple-
cze wykonywania kary pozbawienia wolności. Rozwijała się więc dyna-
micznie dokładnie w tym samym czasie, w którym zaczynała się równie
dynamicznie „zwijać” idea resocjalizacji medyczno-klinicznej w krajach,
będących w tym zakresie najbardziej zaawansowane, a więc w Stanach
Zjednoczonych, a w Europie m.in. w Szwecji.

Można więc powiedzieć, że periodyzacja rozwoju resocjalizacji pro-
ponowana przez M. Sztukę odpowiada dynamice zmian w krajach zachod-
nich, w tym szczególnie anglosaskich, ale już mniej odnosi się do tego, co
działo się w pobliżu cywilizacyjnej linii Łaby, a więc w Europie Środko-
wej. Nie tłumaczy dokładnie rozwoju nauki i praktyki niemieckiej (nawet
zachodnioniemieckiej) i tym bardziej rozwoju polskiej resocjalizacji, co
jak trafnie opisuje M. Sztuka wiązać można z odmiennościami ogólnego
rozwoju społecznego tego obszaru kulturowego cywilizacji zachodniej.

Pewna ambiwalencja stosunku do resocjalizacji w Polsce pojawiła się
na szerszą skalę dopiero po przełomie roku 1989. Ówczesna polska kryty-
ka resocjalizacji dotyczyła przede wszystkim tego, co M. Sztuka za Anglo-
sasami określa jako implementation failure. W polskich warunkach zwra-
cano uwagę na fasadowość programów postępowania z nieletnimi i skaza-
nymi. Podkreślano, że w dużym stopniu polska praktyka instytucjonalna
odbiegała od wskazań myśli resocjalizacyjnej i do pewnego stopnia myśl
resocjalizacyjna sprowadzała się do swoistej ideologicznej legitymizacji
różnych form represyjnego postępowania z nieletnimi i skazanymi. Nie ty-
le więc nawet chodziło o to, że dana teoria resocjalizacji jest zła, co o to, że
w polskich warunkach państwa autorytarnego o ambicjach totalizacji życia
społecznego resocjalizacja mogła mieć przede wszystkim charakter fasa-
dowy i ideologiczny. Oskarżano myśl resocjalizacyjną o legitymizowanie
opresyjnych działań państwa. Jednocześnie wskazywano, że w praktyce
w niewielkim stopniu była podstawą rzetelnej pracy na rzecz grup podda-
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nych oddziaływaniom. Po 1989 roku kolejne raporty różnych organizacji
i komisji senackich oraz Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sytuacji
w zakładach karnych, w zakładach poprawczych i wychowawczych zda-
wały się dobrze dokumentować słabość praktyki resocjalizacyjnej w po-
przednim ustroju i jej dziedzictwa u zarania III RP.

Przy okazji tej krytyki politycznej powróciły rozważania na temat
praw podmiotowych podopiecznych, emancypacji. Krytykowano więc
zbyt dalekie interwencje wobec podmiotów oddziaływań, w tym podej-
mowanie określonych programów bez uzyskania zgody na uczestniczenie
w nich ze strony adresatów. Mogło takie postępowanie naruszać ich prawa
podstawowe, a ponadto było często sprzeczne z podstawowymi zasada-
mi skutecznego oddziaływania, które w terapii wymagają wcześniejszej
zgody. Wydawać się mogło w świetle toczonej wówczas dyskusji, że Pol-
ska powinna nadrobić zapóźnienie cywilizacyjne związane z wolniejszym
rozwojem społecznym i dodatkowo wpływami ustroju socjalistycznego.
Uważano, że nauka i praktyka powinna szybko dokonać recepcji najlep-
szych wzorów zachodnich postępowania z trudną młodzieżą i skazanymi.
W ówczesnym stanie ideologicznej defensywy idei resocjalizacji w takim
kraju jak Stany Zjednoczone, prowadziło to część polskich reformatorów
do postulatu odrzucenia idei resocjalizacji jako „paradygmatu” postępo-
wania z nieletnimi i skazanymi.

Wskazywano więc po pierwsze, że w Polsce resocjalizacji nie reali-
zowano w praktyce do 1989 r. lub realizowano nader ułomnie. Po drugie,
wskazywano, że w krajach wiodących cywilizacyjnie jak USA, gdzie ją re-
alizowano, stwierdzono naukowo bankructwo samej idei i teorii działań re-
socjalizacyjnych (teza nothing works, czyli tzw. theory failure). W konklu-
zji wskazując na oba fakty stwierdzano, że pozostaje tylko oprzeć wszel-
kie działania w zakresie wymiaru sprawiedliwości karnej i postępowaniu
z nieletnimi i trudną młodzieżą na innych podstawach teoretycznych niż
myśl i praktyka do tej pory określane jako „resocjalizacja”.

Dochodzić mogło w tym procesie „odchodzenia” od idei resocjali-
zacji do humorystycznych sytuacji. Klasyczne normatywne ujęcie zasad
resocjalizacyjnego celu i zasad wykonywania kary pozbawienia wolności
z art. 67 k.k.w. z 1997 roku musiało być na użytek nowej „poprawności
politycznej” tak sformułowane, aby nie użyć w tekście aktu normatywne-
go samego słowa „resocjalizacja”. Słowo to wielu osobom, w tym decy-
dentom politycznym kojarzyło się ze złymi praktykami ze „słusznie mi-
nionego ustroju”, a jednocześnie podkreślano, że na Zachodzie (w prak-
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tyce głównie w anglosaskim kręgu kulturowym) koncepcje resocjaliza-
cyjne uznawane są coraz częściej za przestarzałe. W związku z taką —
dodajmy uproszczoną — diagnozą sytuacji, przyjęto klasyczny resocja-
lizacyjny cel wykonania kary pozbawienia wolności, ale „udało” się go
sformułować bez użycia w akcie normatywnym słowa „resocjalizacja”, co
czasami w literaturze uznawano za „zmianę paradygmatu”. Warto dla ilu-
stracji anegdoty przytoczyć tutaj treść art. 67 k.k.w. in extenso: „ art. 67
par 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie
w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożąda-
nych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby
przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymywania się od
powrotu do przestępstwa.

Par 2. Dla osiągnięcia celu określonego w par 1. prowadzi się zindy-
widualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w usta-
wie systemów wykonania kary, w różnych rodzajach i typach zakładów
karnych.

Par 3. W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw
i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede
wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwa-
lifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe, podtrzy-
mywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki tera-
peutyczne”.

W literaturze prawniczej podobne oderwanie rozwiązań normatyw-
nych od ich podstaw w rzeczywistym stanie normowanych zjawisk okre-
ślano swojego czasu pojęciem Begriffsjurisprudenz (jurysprudencją po-
jęciową). Warto mocno podkreślić odnośnie art. 67 k.k.w., że określa
się w nim cele wykonania kary pozbawienia wolności nie tylko zgodnie
z zasadami europejskich reguł więziennych z 1987 r., ale też z później
opracowanymi europejskimi regułami więziennymi w wersji z 2006 ro-
ku! Nie tylko więc cel wykonania kary pozbawienia wolności określony
w art. 67 k.k.w. ma w oczywisty sposób charakter klasycznie resocjali-
zacyjny, ale też z całą pewnością nie jest anachroniczny, skoro to unor-
mowanie z roku 1997 jest w pełni zgodne z europejskimi regułami wię-
ziennymi z 2006 r.! Okazuje się, że powoływana czasami krytyka reso-
cjalizacji była trafna przede wszystkim w zakresie, który można określić
jako implementation failure, a jeśli też theory failure to tylko odnośnie
poszczególnych metod i koncepcji, a nie jako idea failure. Wynika z tych
analiz, że należy uzgadniać treść i zasady realizacji programów resocja-
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lizacyjnych z aktualnymi standardami ustrojowymi oraz aktualnymi osią-
gnięciami w zakresie specjalistycznych metod oddziaływania wypracowa-
nych w poszczególnych nurtach badań naukowych. Niezbędne jest więc
stałe doskonalenie metod oddziaływań resocjalizacyjnych realizowanych
zgodnie z prawami człowieka. Jest to też konieczne dla rzetelnej realizacji
najważniejszych standardów międzynarodowych odnośnie postępowania
ze skazanymi, nieletnimi oraz z konwencją praw dziecka.

Resocjalizacja w Polsce dzisiaj

Sytuacja w Polsce zaczęła zmieniać się wokół idei i pojęcia resocja-
lizacji w początku XXI wieku. Należy podkreślić, że o ile zarzuty, któ-
re za M. Sztuką można określić w nawiązaniu do myśli anglosaskiej ja-
ko implementation failure odnośnie minionej epoki zdawały się w wielu
przypadkach zasadne, o tyle inne zarzuty nie były już tak mocne. Przede
wszystkim jeśli chodzi o politykę kryminalną, ale też odpowiednio postę-
powanie z nieletnimi, idee resocjalizacyjne w Polsce nie miały tak daleko
idącego wpływu na traktowanie paternalistyczne podmiotów oddziaływań
jak to było w np. w USA. W Stanach Zjednoczonych w ramach resocja-
lizacji (corrections) wprowadzono szeroko wyroki nieoznaczone, decy-
zje komisji penitencjarnych jako podstawy przedłużania uwięzienia, licz-
ne przymusowe i inwazyjne programy terapeutyczne, w pewnym okresie
obejmujące nawet lobotomię (nasilone po II wojnie światowej). W Polsce
resocjalizacja uprawiana w kontekście oddziaływań stricte pedagogicz-
nych była odległa od programów typowo klinicznych. W Polsce doktry-
na i litera prawa karnego wykonawczego nigdy nie akceptowała ingeren-
cji w ciało skazańca, a wymiar kary podporządkowany był eklektycznie
określonym zasadom wśród których idea prewencji indywidualnej, a więc
tym bardziej resocjalizacji nie była eksponowana. Co ciekawe, polski ko-
deks karny z 1969 roku powstały w kontekście rozwoju idei resocjalizacji
był bardziej zrównoważony jeśli chodzi o zasady sądowego wymiaru kary
niż kodeks z 1932 roku, który pod wpływem socjologicznej szkoły prawa
karnego szczególnie eksponował prewencję indywidualną. Eksponowanie
prewencji indywidualnej jako przesłanki sądowego wymiaru kary stano-
wić mogłoby normatywną podstawę szerszego odwoływania się do idei
resocjalizacji, a jednak zostało odrzucone w kodeksie karnym z 1969, mię-
dzy innymi ze względu na możliwość naruszenia zasady praworządności
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(sprawiedliwości wyroków). Tak więc wiele szczegółowych zarzutów pod
adresem resocjalizacji jako idei z literatury amerykańskiej dotyczyło od-
wołujących się do resocjalizacji specyficznych rozwiązań normatywnych
oraz programów oddziaływań stosowanych w innych krajach, w tym szcze-
gólnie właśnie w Stanach Zjednoczonych. Proste odnoszenie tej krytyki
idei resocjalizacji (drugiej fazy) do polskiej rzeczywistości może budzić
zasadnicze wątpliwości ze względu na zasadniczą odmienność zarówno
teorii jak i praktyki w tym zakresie w warunkach polskich.

W zasadzie w polskich warunkach najważniejszym postulatem odno-
śnie zniesienia paternalizmu resocjalizacji dorosłych skazanych było znie-
sienie obowiązku pracy produkcyjnej w zakładach karnych. Jednocześnie
okazywało się, że wiele postulatów odnośnie postępowania z nieletnimi
czy skazanymi formułowanych w tym czasie pod wpływem odpowied-
nich standardów europejskich i międzynarodowych niezależnie od tego
jakiej terminologii używałoby się do ich konceptualizacji, nawiązywało
do postulatów i koncepcji obecnych w nurtach polskiej myśli resocjali-
zacyjnej. Okazało się, że wraz z zakończeniem nadużywania myśli reso-
cjalizacyjnej dla legitymizacji opresyjnych praktyk, mogła ona dobrze po
1989 r. służyć rozwojowi postępowania ze skazanymi i nieletnimi. Pozwa-
lała na opracowanie sposobów postępowania ze skazanymi i nieletnimi
(oraz trudną młodzieżą bez statusu „nieletniego”) spełniających postula-
ty respektu ich godności, poszanowania praw człowieka i realizacji zasad
postępowania wynikających z odpowiednich rekomendacji organizacji eu-
ropejskich i międzynarodowych. Chęć odcięcia się jednak od wypaczeń
poprzedniego okresu (czyli od implementation failure okresu PRL), połą-
czona z — jak można dzisiaj określić — dość powierzchowną oceną ten-
dencji międzynarodowych (de facto głównie amerykańskich), prowadziła
do konsekwentnego wypierania samego terminu resocjalizacja. Poszuki-
wano podstaw teoretycznych praktyk oddziaływania na skazanych i nie-
letnich w pokrewnych resocjalizacji, ale formalnie odrębnych nurtach ide-
owych (w szczególności w pracy socjalnej i polityce społecznej). Były to
w dużym stopniu zabiegi sztuczne. Krytyka ogólna resocjalizacji drugiej
fazy, uprawiana na Zachodzie, w dużym stopniu dotyczyła też krytyki ów-
czesnych koncepcji pracy socjalnej, co zauważa też M. Sztuka, a więc po-
stulowanie w tym zakresie zmian programów oddziaływań z resocjalizacji
na pracę socjalną mogło prowadzić jedynie do sztucznego i fasadowego
odcięcia się od własnej myśli resocjalizacyjnej. Należy jednak podkreślić,
że spór ten nie był tylko sporem o stosowaną terminologię. Odrzucenie
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terminologii prowadzić mogło do podważenia ciągłości rozwojowej pol-
skiej myśli resocjalizacyjnej, a także do odejścia od wielu szczegółowych
i wartościowych metod pracy ze skazanymi i nieletnimi pod hasłem od-
chodzenia od „idei resocjalizacji”.

Jest dalszym paradoksem, że w tym samym czasie w związku z uwol-
nieniem możliwości swobodnego rozwoju inicjatyw naukowo dydaktycz-
nych nastąpił w Polsce masowy rozwój różnych form szkół wyższych
o profilu pedagogicznym, w których na masową skalę zaczęto kształcić
na kierunkach określanych terminem resocjalizacja. Jak słusznie zwraca
uwagę M. Sztuka, ta masowość mogła w wielu przypadkach rozmijać się
z jakością tych nowych, często doraźnie i pod wpływem komercyjnym two-
rzonych studiów. Można rozwijając nieco myśl M. Sztuki spojrzeć na ten
rozkwit inicjatyw edukacyjnych jako na wyraz starań o przejście części
inteligencji polskiej o profilu wykształcenia pedagogicznego mającej ty-
tuł lub stopnie naukowe, do klasy średniej. W latach 90. XX wieku osoby
te mogły starać się polepszyć swój status materialny dzięki pracy na kil-
ku etatach w szkołach wyższych. Niejednoznaczne zjawisko umasowienia
studiów, w tym szczególnie pedagogicznych, na co wpływ mogła mieć
też ich względnie niższa kosztochłonność da się więc też konceptualizo-
wać w kategoriach procesu odbudowy czy raczej budowy w Polsce społe-
czeństwa o stratyfikacji społecznej bliższej standardom zachodnim. Proces
tworzenia się w Polsce ciągle słabej klasy średniej i udział w tym procesie
pewnej części pracowników naukowych, w tym z zakresu resocjalizacji,
zbiegł się jednocześnie z nowymi tendencjami w zakresie rozwoju kon-
troli społecznej na Zachodzie, w tym odnośnie wymiaru sprawiedliwości
karnej i postępowania z nieletnimi. Te nowe tendencje paradoksalnie do-
prowadziły na przełomie XX i XXI wieku do odrodzenia się myśli reso-
cjalizacyjnej, jest to swego rodzaju trzecia faza resocjalizacji, obejmuje
m.in. tzw. new rehabilitationism. Rozwój tych tendencji można uznać za
odpowiedź społeczeństw zachodnich na problemy jakie powstały w zakre-
sie kontroli społecznej po ideologicznym zakwestionowaniu tradycyjnych
form pracy resocjalizacyjnej i pojawieniu się szerszego problemu kryzysu
idei i praktyki państwa dobrobytu. Okazało się, że inne od resocjaliza-
cji propozycje kontroli społecznej prowadzić mogą do celów zasadniczo
sprzecznych z podstawowymi założeniami humanitarnej i jednocześnie
efektywnej polityki kryminalnej oraz polityki postępowania z nieletnimi.
Rewaloryzacja resocjalizacji nie polegała oczywiście na nawiązywaniu do
wcześniejszych programów. W kilku ostatnich dekadach XX wieku w za-
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kresie różnych form terapii, programów oddziaływań nastąpił znaczący
rozwój, zaczęto dostrzegać, że jest wiele skutecznych form specjalistycz-
nego reagowania na określone zdiagnozowane problemy jednostek i grup
społecznych, w tym w ramach tzw. koncepcji oddziaływań kognitywno
behawioralnych. Ważne dla ich skuteczności jest, żeby odpowiednio do-
stosować metody oddziaływania do potrzeb zdiagnozowanej osoby, lub
przynajmniej do prawidłowo sprofilowanej grupy osób o określonych pro-
blemach.

Ponadto, nowe programy resocjalizacyjne musiały uwzględniać za-
kres zmian o charakterze emancypacyjnym, upodmiotawiającym obywa-
teli, jakich doświadczyły społeczeństwa zachodnie, a więc między innymi
wymagały w większym stopniu respektu dla stanowiska samego podmiotu
oddziaływań oraz na nowo określonych granic dopuszczalnych interwen-
cji.

Gdy tylko ta refleksja odnosząca się do rehabilitacji pojęcia i prakty-
ki resocjalizacji zaczęła się przebijać do głównego nurtu myśli społecznej,
okazało się, że w wielu jurysdykcjach tak naprawdę programy resocjaliza-
cyjne były w różnym zakresie cały czas realizowane. Radykalne odejście
od resocjalizacji zgodnie z ideologią nothing works było w części jedynie
fasadą ideologiczną powiązaną z ogólną ofensywą neoliberalnego myśle-
nia o rzeczywistości społecznej. Przy okazji okazało się, że jeśli gdzieś
postulat odejścia od resocjalizacji udało się zrealizować, to najczęściej nie
prowadziło to do zadowalających skutków odnośnie skuteczności pracy ze
skazanymi, z nieletnimi, czy szerzej z młodzieżą zagrożoną wykolejeniem
społecznym. Krytykując odejście od resocjalizacji powoływano się szcze-
gólnie na negatywne doświadczenia z zaprzestaniem programów resocja-
lizacji, w tym penitencjarnej, jakich dostarczały poszczególne jurysdykcje
w Stanach Zjednoczonych. Tak więc można powiedzieć, że utrzymanie się
w warunkach polskich stosunkowo silnej pozycji resocjalizacji jako wyod-
rębnionego sposobu kształcenia, i sposobu reagowania na określone pro-
blemy społeczne związane z zagrożeniem przestępczością i patologiami
społecznymi możliwe było dzięki czynnikom wewnętrznym i zewnętrz-
nym. Stało się możliwe zarówno dzięki własnej dynamice rozwoju społe-
czeństwa polskiego i polskiego szkolnictwa wyższego oraz prowadzonych
w jego ramach badań, jak i odrodzenia się po okresie kryzysu nowych
inicjatyw i koncepcji resocjalizacyjnych w szerszym nurcie badań i prak-
tyk w krajach zachodnich. Odrodzenie to w nawiązaniu do periodyzacji
M. Sztuki określić można jako trzecią fazę resocjalizacji.
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Resocjalizacja dzisiaj

Z dzisiejszej perspektywy można określić, że „resocjalizacja jest to
wiedza i dyscyplina naukowa oraz wynikające z niej umiejętności i tech-
niki służące rozwojowi intencjonalnych procesów oddziaływań na czło-
wieka, których celem jest zmiana jego postawy społecznej, ocenianej jako
wadliwa, na zgodną z ogólnymi normami życia społecznego, a w szcze-
gólności normami prawa karnego, czyli korekta pod tym względem wcze-
śniejszego procesu socjalizacji” (Utrat-Milecki 2014: 400). Należy pod-
kreślić, że dzisiaj zasadniczo inaczej niż kilka dekad temu należy rozumieć
sformułowanie odwołujące się do „postawy zgodnej z ogólnymi norma-
mi życia społecznego”. Przede wszystkim współcześnie zwraca się uwagę
na indywidualistyczny i kulturowo pluralistyczny charakter społeczeństw.
Nie ma więc jednego wzoru ideowego młodego człowieka, ojca rodziny
czy dobrego pracownika. Nie tyle więc chodzi o dopasowanie człowieka
do konkretnego modelu życia społecznego, co o pomoc w realizacji wła-
snego modelu funkcjonowania (indywidualnego lub związanego z przyna-
leżnością do określonej grupy odniesienia, w tym etnicznej, religijnej czy
kulturowej) w zgodzie z ogólnymi zasadami ustroju liberalno demokra-
tycznego. Takie rozumienie resocjalizacji nawiązuje więc do klasycznego
rozumienia niedostosowania społecznego, jako niedostosowania do życia
w jakimkolwiek społeczeństwie zorganizowanym, a nie niedostosowania
do określonej grupy mającej wspólne przekonania, cele i wyobrażenia spo-
łeczne. Dyskusja wokół pluralizmu życia społecznego była jednym z po-
wodów, w gruncie rzeczy ideologicznego kwestionowania samego pojęcia
Resocialization w przebrzmiałej już dzisiaj literaturze angielskiej. Koja-
rzono w niej pojęcie resocialization z paternalistycznym ładem społecz-
nym i z ideałem modernistycznej jednorodności społeczeństwa. Nie jest
to jednak ujęcie współcześnie właściwe dla zrozumienia nurtów resocja-
lizacji trzeciej fazy. Nawiązywanie do tego rodzaju krytyki pojęcia reso-
cjalizacji ma tyle sensu, co nawiązywanie do praktyk i teorii oddziaływań
resocjalizacyjnych sprzed kilku dekad bez uwzględnienia ich krytycznej
analizy z perspektywy współczesnego stanu wiedzy i współczesnego kon-
tekstu życia społecznego, do którego należałoby „resocjalizować”. Jeśli
bowiem zgodzimy się, że nasze społeczeństwa się zmieniają, to raczej na-
turalne wydaje się, że zmieniają się metody działań mające doprowadzić
do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, czyli do ponownej
socjalizacji do życia w tym zmieniającym się społeczeństwie. Jego czę-
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ścią jest też przecież zmieniająca się wiedza o tym zmieniającym się spo-
łeczeństwie. Jednocześnie jest oczywiste, że odpowiednio do działań re-
socjalizacyjnych można zaliczyć różne programy postępowania skierowa-
ne do osób o specjalistycznych problemach (np. agresji) i zwłaszcza tego
rodzaju programy powinny nawiązywać do aktualnego stanu wiedzy na-
ukowej i doświadczeń praktyki (z zakresu pedagogiki, psychologii, ale też
innych dyscyplin, w tym też psychiatrii). Jeśli jednocześnie w ostatnich
dekadach nastąpiły pewne przewartościowania odnośnie rozumienia praw
i wolności jednostek, oraz praw i wolności grupowych, to przy wszelkich
projektach resocjalizacyjnych oba te aspekty trzeba brać pod uwagę, gdy
„resocjalizuje się” jednostkę, lub prowadzi się np. program resocjaliza-
cyjny wśród młodzieży z określonego kręgu kulturowego czy religijnego.
W tym kontekście też, jak się zdaje, zaczęto w literaturze coraz częściej
używać pomocniczo (czasem zamiennie do pojęcia resocjalizacji), pojęcia
reintegracji społecznej, co ma wskazać właśnie na pluralistyczny charakter
życia społecznego połączony jednak z zapewnieniem wszystkim jednost-
kom i grupom możliwości rozwoju ich drogi życiowej i talentów w pokoju
i wolności. Czasami też próbuje się odróżniać pojęcie resocjalizacji i re-
habilitacji społecznej. W każdym razie w polskich warunkach i w polskiej
terminologii działania resocjalizacyjne obejmują też swoim zakresem po-
jęciowym intencjonalne działania na rzecz społecznej rehabilitacji pod-
miotu oddziaływań. W szerszym krytycznym ujęciu zwracano przecież
wręcz uwagę, że resocjalizacja jest procesem interaktywnym i musi do-
tyczyć także re-socjalizacji w zakresie prawidłowych reakcji ogólno spo-
łecznych na określone problemowe zachowania i przede wszystkim na ich
sprawców, co jest konieczne dla ich rehabilitacji. Bez rehabilitacji społecz-
nej podmiotów oddziaływań resocjalizacja nie będzie bowiem społecznie
efektywna jako skuteczny środek kontroli społecznej.

Podsumowanie

Chciałbym zwrócić uwagę, że zaprezentowane przez Mariusza Sztu-
kę ujęcie kwestii resocjalizacji potwierdza trafność ogólnych założeń
i tendencji rozwojowych programu profilaktyki społecznej i resocjalizacji
w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu War-
szawskiego. Sama koncepcja opracowania M. Sztuki prowadzi do sta-
łego przenikania się w analizie idei resocjalizacji wątków pedagogicz-
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nych, psycho-społecznych, penologicznych, socjologicznych i kryminolo-
gicznych. Nie można więc profilaktyki społecznej i resocjalizacji w szer-
szym znaczeniu, a więc też takim jakie jest określone przez założenia pro-
gramu IPSiR UW, sprowadzić jedynie do samej pedagogiki resocjaliza-
cyjnej. Nie jest możliwa profilaktyka społeczna i resocjalizacja bez pe-
dagogiki resocjalizacyjnej, ale też nowoczesna resocjalizacja potrzebuje
wyraźnego otwarcia na doświadczenie i dorobek dyscyplin pokrewnych.
Ten postulat wyrażała warszawska szkoła resocjalizacji odnosząc się do
niezbędności badań wieloaspektowych (holistycznych), interdyscyplinar-
nych. Po 1989 roku idea badań interdyscyplinarnych została zmodyfiko-
wana i rozwinięta teoretycznie w IPSiR przede wszystkim w ramach pe-
nologii, w szerszym powiązaniu z dorobkiem innych nauk społecznych
i humanistyki jako program prawnych i społecznych badań integralnokul-
turowych.

Pro domo sua

Można więc w tym sensie przewrotnie napisać, że dzieło Mariusza
Sztuki zostało w tym tekście zinstrumentalizowane. Celem głównym ar-
tykułu nie była recenzja i prezentacja książki M. Sztuki, lecz dokonana
na jej kanwie i pod wpływem inspiracji jej lekturą, metaanaliza kierunku
programowego rozwoju Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjaliza-
cji Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawienie tej wartościowej lektury
zostało bowiem dokonane ze względu na fakt, że w sposób zapewne nie-
zamierzony, jej treść potwierdza w sposób dobrze udokumentowany i uar-
gumentowany zasadność kierunku rozwoju profilaktyki społecznej i reso-
cjalizacji rozwijanej w naszym Instytucie. Podkreślić więc na koniec na-
leży, że książka Sztuki jest ważna ze względu na swój interdyscyplinarny
rozmach, który pozwala na metaanalizę codziennych doświadczeń dydak-
tycznych i badawczych przedstawicieli poszczególnych dyscyplin nauko-
wych reprezentowanych w IPSiR. Książka zachęca do otwarcia refleksji
pedagogicznej na wiedzę z zakresu innych dyscyplin nauk społecznych
i na podejmowanie z nimi merytorycznego dialogu, co rzecz jasna pozwa-
la także na ukazanie przedstawicielom tych dyscyplin osiągnięć i sposobu
formułowania problemów w określonej, właściwej M. Sztuce, perspekty-
wie nauki o resocjalizacji. Praca ta ułatwia spojrzenie z dystansu na nasze
ipsirowskie doświadczenia, zarówno indywidualnych badaczy i studen-



Aktualność programu profilaktyki społecznej i resocjalizacji 179

tów, jak i doświadczenie zbiorowe uczestników wspólnoty akademickiej
IPSiR UW.
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