


Ró ¿ ni ce w za cho wa niach miê dzy lu dz kich od no szo ne do sy ste mu norm, czy
wa r to œci, a ta k ¿e uwy pu kle nie kry te rium „kon fli ktu”, któ ry mo¿e po wsta waæ m.in.
na sty ku in te re su gru po we go z jed no stko wym oraz wpro wa dze nie ne go cja cji
spo³ecz nej do roz wi¹zy wa nia pro ble mów, mia³y syg na li zo waæ opcje, miê dzy któ -
ry mi mo ¿ li wa jest os cy la cja i wska zy waæ wa run ki za sto so wa nia ka ¿ dej z nich. Po -
przez taki cen tra l ny zwo r nik uj mo wa nych pro ble mów orze ka no, jaki ro dzaj za cho -
wa nia mo¿e byæ dopu sz cza l ny, jak rów nie¿, kie dy na le ¿y sza no waæ au to no miê
jed no stki lu dz kiej, jej pra wa i su we ren noœæ. W kon se k wen cji po przez wziê cie pod
uwa gê tych ele men tów okre œla no ty l ko wa run ki brze go we pe na li za cji, któ re nale¿y 
respektowaæ jako miarê tego, co dopuszczalne. 

Reso cja li za cja ro zu mia na jako zdo l no œci prze for so wa nia „woli” po¿¹da nej
spo³ecz nie, mimo opo ru oso by reso cjali zo wa nej, ju¿ pra wie w te o rii nie ist nie je.
Tak ro zu mia na do mi na cja wy cho wa w cza jest we wspó³cze s nych kon ce pcjach
reso cja li za cji roz pro szo na, co naj wy ¿ej mo¿e dziœ pre ten do waæ do sta tu su by cia
przy czyn¹, któ ra uru cha mia lub te¿ prze orien to wu je za cho wa nia osób nie przy -
stoso wa nych w po¿¹da nym przez sie bie kie run ku. Nie ma ju¿ jed nak kate gory cz -
no œci i dete rmi ni z mu do mi na cji wy cho wa w czej, a co naj wy ¿ej fo r mu³a na rzu ca nia
pro wa dzi do wiê ksze go lub mnie j sze go pra wdopo dobie ñ stwa osi¹gniê cia za mie -
rzo nych re zu l ta tów. Bo te w co raz wiê kszym sto p niu s¹ wy pa d kow¹ ca³ego pola
pro ce sów reso cjali zacy j nych uru cha mia nych przez re la cje in ter per sona lne, se k -
wen cjê dzia³añ, tra f ne diag no zo wa nie sy tu a cji. Tak ro zu mia na do mi na cja wy cho -
wa w cza, ju¿ bez swych atry bu tów ide o wych, wypar³a formy, które by³y stosowane 
w przesz³oœci.

We wspó³cze s nej reso cja li za cji da w ne ujê cia hie rar chi cz ne ce lów i idea³ów wy -
cho wa nia, opa no wy wa nie ró¿ no rod no œci za cho wa nia po przez stan da ry za cjê z no r -
ma mi kul tu ro wy mi, spe cja li za cjê, czy ob ró b kê wci¹¿ dy na mi zuj¹cej siê in fo r ma cji 
dy da kty cz nej zo sta³y wy pa r te przez nowe ela sty cz ne sy ste my wy cho wa w cze, któ -
re w spo sób od mien ny radz¹ so bie z indy widu al no œci¹ jed no stki i ró¿ no rod no œci¹
za cho wañ cywi liza cy j nych. Po wstaj¹cych kon fli któw nie eli mi nu je siê, ra czej u¿y -
wa siê je za Ÿród³a no wej in fo r ma cji o sy ste mie, two rzy siê pro ce du ry, któ re
u³atwia³yby uja w nie nie ró ¿ nic i kon fli któw. Za dopu sz cza l ne uwa ¿a siê no r my
cywi liza cy j ne, któ re na wet mog¹ byæ w opo zy cji wzglê dem sie bie, co w kon se k -
wen cji pro wa dzi do mani pu lo wa nia ich zmien nym sto p niem efe kty w no œci. W tych
sy ste mo wych ujê ciach w re zu l ta cie tra ktu je siê pole eg zy sten cji jako wa run ki brze -
go we, tego, co jest interwencj¹ opiekuñcz¹, wychowawcz¹ i terapeutyczn¹.

Czyn no œci rea dap tacy j ne s¹ za zwy czaj ukie run ko wa ne przez no r my, pro ce du -
ry, spo so by, œro d ki i cele, któ re wy zna czaj¹ sku t ki osi¹gniêæ. Cele jawi¹ siê jako
za da nia, po¿¹dane sta ny doj œcia z pun ktu wie dze nia efe kty w no œci od dzia³ywañ
reso cjali zacy j nych. Cel jest po jê ciem ogó l nym, któ re go de syg na ta mi s¹ nie zwy kle
ró ¿ no rod ne pre fe ren cje, któ re maj¹ zna cze nie w sy ste mie prawno -proce dura l nym.
Tele olo gi cz ne ukie run ko wa nie pro ce su ce lo we go dzia³ania, usta la siê za zwy czaj
wed³ug za sa dy lo gi ki dwu war to œcio wej, od opi su sta nu rze czy (sta tus oska r ¿o ne -
go) prze cho dzi siê do po win no œci wzglê dem pra wa, b¹dŸ po pra wne go fun kcjo no -
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wa nia, w za le ¿ no œci od usta leñ fo r ma l nych, któ re s¹ za le ¿ ne od pra wa ka r ne go
i wy kona w cze go. Uw z glêd nie nie re la cji spra w ca – prze pi sy pra wa oraz w³¹cze nie
do sy te mu reso cja li za cji jako nad rzêd ne go celu nad zo ru nad osob¹ ska zan¹, we
wspó³cze s nym ro zu mie niu „regu³ mi ni ma l nej in ter we ncji” (C. Som mer ha u sen,
C. Pa ri ze au, 1981, s. 10) jest nad wyraz ubogie. 

Wed³ug Regu³ Pe ki ñ skich (Wzo r co we Regu³y Mi ni mum, Na ro dów Zjed no czo -
nych, do tycz¹ce Wy mia ru Spra wied li wo œci wo bec Nie le t nich «Regu³y Pe ki ñ skie». 
Re zo lu cja Zgro ma dze nia Ogó l ne go ONZ z dnia 29 li sto pa da 1985 r.) oraz Za sad
To ki j skich (Wzo r co we Regu³y Mi ni ma l ne, Na ro dów Zjed no czo nych, do tycz¹ce
œro d ków o cha ra kte rze nie izo lacy j nym «Za sa dy To ki j skie». Re zo lu cja Zgro ma -
dze nia Ogó l ne go, ONZ 45/110 z dnia 14 grud nia 1990 r.) mamy do czy nie nia z re -
lacj¹ trój stronn¹, z jed nej stro ny przed mio tem (kre sem od dzia³ywañ) jest spra w ca
a z dru giej stro ny pod mio tem na daj¹cym kie ru nek re la cji nad zo ru jest reso cja li za -
cja, spo³ecze ñ stwo oraz ofia ra, co szcze gó l nie w tym osta t nim przy pa d ku jest wa ¿ -
ne, cho dzi o pra wo re sty tu cji, wzmo c nie nie po czu cia odpo wie dzial no œci wo bec
ofia ry i spo³ecze ñ stwa, oraz wiê ksze zaan ga ¿o wa nie spo³ecze ñ stwa w wy miar
spra wied li wo œci. Zatem z pun ktu wi dze nia oby d wu do ku men tów, za rów no reso -
cja li za cja jak i spo³ecze ñ stwo, na le¿¹ do spo so bów (opty ma li za cji) od dzia³ywania
readaptacyjnego, a nie do sfery teleologicznej. 

W sa mej re a li za cji osi¹ga nia ce lów peni ten cja r nych, za miast uw z glêd niaæ mo ¿ -
li wo œci roz wo jo we oraz po trze by i pra gnie nia jed no stko we go cz³owie ka, na stê pu je 
od nie sie nie do tego, co ko nie cz ne, do pra wa, mo ra l no œci lub spo³ecz nie akce pto -
wa ne go za cho wa nia. Aby uzy skaæ re a l ny sku tek dzia³añ, po przez któ ry chce my
osi¹gn¹æ za mie rzo ny cel, mu si my wska zaæ na re aln¹ przy czy nê, któ ra bê dzie
wywo³ywa³a ten po¿¹dany sku tek. Pod staw¹ dla tych dzia³añ bê dzie ode rwa nie
li nio we go my œle nia (gdzie sku tek sta je siê przy czyn¹ na stê p nej se k wen cji wy wo -
du) od pra wnych me an drów mo de lo wa nia i wzo r ców po pra wne go za cho wa nia,
a sku pie nie siê na na tu rze spo³ecz ne go fun kcjo no wa nia. Dzia³anie peni ten cja r ne
zo sta nie wów czas na kie ro wa ne na nie sprze cz ne z na tu ral ny mi od ru cha mi jed no st -
ki nie po zwa laj¹cej siê kon for mi zo waæ. Cho dzi tu o za pro pono wa nie pod opie cz ne -
mu pro ce su od dzia³ywa nia przy pe³nej wyt³uma cza l no œci na po zio mie indy widu a l -
nym i spo³ecz nym, przy uw z glêd nie niu pra wa re sty tu cji i indy widu al ne go roz wo ju 
cz³owie ka, co wy ma ga jego zgo dy, gdy¿ oso ba reso cja lizo wa na jest akty w nym
ucze st ni kiem pro ce su rea da p ta cji spo³ecz nej, po sza no wa nia jego god no œci, za pe w -
nie nia po uf no œci, a co za tym idzie uw z glêd nie nia au to no mii wy cho wan ka.

Au to no mia jed no stki lu dz kiej jest wa run kiem nor ma l no œci, ra cjo nal no œci
i natu ra l no œci po stê po wa nia. Ty l ko wo l ny cz³owiek, w zna cze niu we wnê trz nym
jak i ze w nê trz nym, po tra fi, dzia³aj¹c swo bod nie do ko naæ pra wid³owej ako mo da cji
i asy mi la cji w ob sza rze pra wid³owe go fun kcjo no wa nia, u¿y waj¹c s³ów J. Lo c ke’a
(1955, s. 123) – z Ese ju o lu dz kim umy œle – uczy niæ „nie mo ¿ li we pra wdo podo b -
nym”. A prze cie¿ sku te cz noœæ reso cja li za cji ma w efe kcie do pro wa dziæ, cho cia¿ do 
pra wdopo dobie ñ stwa za cho wañ zgod nych z norm¹ spo³eczn¹ czy pra wem. Aby
uczy niæ z au to no mii pod sta wê lu dz kie go samo defi nio wa nia siê, trze ba zap³aciæ
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ade k watn¹ cenê. Indy widua li za cja to wa rzysz¹ca au to no mii, nie li nio woœæ my œle -
nia i dzia³ania lu dz kie go, od kry wa nie wci¹¿ na nowo po przez eks plo ro wa nie w³as -
nej prze strze ni wol no œci, to ko szty, któ re na le ¿y po nieœæ wpro wa dzaj¹c au to no miê
jako pod sta wê my œle nia w peni ten cjary sty ce.

Za tem ra cjo na l noœæ od dzia³ywañ nad zo r czych za le ¿y od przy jê tych wyj œcio -
wych za³o¿eñ. Przy jê cie jako za sa dy au to no mii spo wo du je ode jœcie od wcze œnie j -
sze go hie rar chi czne go na ci sku wy mia ru pra wa. Po stu la ty deju ry dy za cji i depe na li -
za cji s¹ g³oszo ne w reso cja li za cji od da w na (Bi ron, 1985). Ponad to przy jê cie tej
za sa dy spo wo du je roz wi¹za nie pro ble mu zwi¹za ne go z sy zy fo wym wysi³kiem
zbli ¿e nia do sie bie cz³owie ka nie przy stoso wane go i pra wa, oraz ich racjonalnoœci.

Ju¿ Ary sto te les (1988, s. 73–79) w sta ro ¿y t nej Gre cji od kry³ dy na mi kê fo r my
i ma te rii, a w pó Ÿ nym œred nio wie czu wy akcen to wa no ich au to no miê. Form¹ jest
w na szym przy pa d ku pra wo i pro ce du ry a ma te ri¹ ob szar od dzia³ywañ, czy li
cz³owiek, gdzie fo r ma jest aktem w sto sun ku do mo ¿ no œci za cho wañ lu dz kich. Za -
tem peni ten cjary sty ka po win na byæ po tra kto wa na jako nie koñcz¹cy siê wysi³ek za -
stê po wa nia, zbli ¿a nia do sie bie obu tych sfer, pra wa i za cho wa nia, gdzie sku t kiem
(ce lem) po win na byæ w pe³ni fun kcjo nuj¹ca oso bo woœæ ska za ne go oraz dojrza³oœæ
interpersonalna. 

Au to no mia prze de wszy stkim obe j mu je sfe rê po znawcz¹. W tym zna cze niu ty l -
ko wo l ny cz³owiek jest w sta nie po³¹czyæ w swo im umy œle wszy stkie auto no mi cz -
ne uwa run ko wa nia. Ana li zuj¹c spo³ecz ne regu³y gry, a wiêc fo r mê i po dej mo wa nie 
do bro wo l nych de cy zji (ma te riê), któ re za zwy czaj do tycz¹ bi lan su zy sków i strat,
ska za ny mo¿e uzy skaæ wy mie r ny efekt (po ziom di le c tio – szu ka nie w in ter akcjach
spo³ecz nych w³as nych ko rzy œci) i w ten spo sób do strzec zwi¹zek obu po zio mów.
Bez tego mo ¿ na zaob se r wo waæ to, co dzie je siê w na szym sy ste mie peni ten cja r -
nym: pro cedu ra l ne ste ro wa nie, kon for mi za cjê za cho wañ spo³ecz nych, a ta k ¿e hie -
ra r chiê s¹du walcz¹c¹ z sieci¹ ³ami¹cych prawo dewiacji. 

Aby ob szar re spe kto wa nia wspó l nych dóbr, norm i wa r to œci móg³ pra wid³owo
byæ u¿y wa ny, wol noœæ, au to no miê i god noœæ na le ¿y uz naæ za fun da ment jed no -
stko wej to ¿ sa mo œci. Cho dzi o stwo rze nie no wej p³asz czy z ny od nie sie nia. Do dziœ,
rów nie¿ w reso cja li za cji, tocz¹ siê spo ry po miê dzy tymi, któ rzy k³ad¹ na cisk na
wol noœæ i au to no miê oraz tymi, któ rzy oba wiaj¹c siê o wspó l ne do bro, pró buj¹
usta wiæ sko dy fi ko wan¹ to ¿ sa moœæ zbio row¹ ponad jed no stkow¹, któ ra jest zmien -
na i nie jed noz nacz na w zna cze niu ogó l nym (Py t ka, 2005, s. 317–322). Ist nie je jed -
nak p³asz czy z na po ro zu mie nia, jest ni¹ odpo wie dzia l noœæ za tych, któ rzy s¹ zbyt
bez rad ni, aby roz po znaæ ob szar w³as nej au to no mii oraz jej bro niæ, a ta k ¿e, aby móc 
uchwy ciæ dra ma tu r giê indy widu a l nej prze mia ny i eks plo ro wa nia w³as nych gra nic.
Wspó³cze s na reso cja li za cja wskazuje na tê odpowiedzialnoœæ. 

Dziœ peni ten cjary sty ka opa r ta na li nio wej hie ra r chii ma za pe w niæ ste ro wa l noœæ
za cho wa nia mi nie zgod ny mi z ko de ksem ka r nym, gdzie ka ¿ dy ro dzaj de wia cyj ne -
go za cho wa nia po wi nien byæ re gu lo wa ny. Kon fli kty rodz¹ce siê na sty ku ocze ki -
wa nia fo r ma l ne – za cho wa nia, pre fe ro wa nie me tod konfo rmi sty cz nych maj¹cych
roz wi¹zaæ pro ble my, po³o¿e nie wiê ksze go na ci sku na pra wo i spo³ecz ne ne go cja -
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cje mia³y syg na li zo waæ s¹dowi opcje, miê dzy któ ry mi mo ¿ li wa jest os cy la cja
i wska zy waæ na wa run ki za sto so wa nia od po wied niej ko m bi na cji nad zo ru. S¹d
orze ka zgod nie z pro ce du ra mi i in ter pre tacj¹ pra wa, nie uw z glêd nia na tu ra l nych
faz roz wo ju spo³ecz ne go, czy oso bowo œcio we go cz³owie ka, któ re za cho wa nia
mog¹ byæ uz na ne za po¿¹dane w spo³ecze ñ stwie pra wa oraz kie dy na le ¿y sza no -
waæ we wnêtrzn¹ su we ren noœæ cz³owie ka. To pra wo, po wtó rzê – a nie po ziom oso -
bo wo œci czy uspo³ecz nie nia (zgod ny np. z kon cepcj¹ te o rii roz wo ju doj rza³oœci
inter perso na l nej, czy kon cepcj¹ oso bo wo œci w pe³ni fun kcjo nuj¹cej) ma okre œlaæ
wa run ki brze go we dopu sz czal ne go za cho wa nia. A roz wój spo³ecz ny i oso bo wo œ -
cio wy cz³owie ka w tym mo de lu jest tra kto wa ny jako ele ment brze go wy b¹dŸ
„cza r na dziu ra”, gdy¿ s³aboœæ i „nie do roz wój” pod opie cz ne go czy ni go nie prze wi -
dy wal nym sprawc¹ prze mo cy z byle po wo du.

A prze cie¿ cho dzi o taki nad zór, któ ry by uw z glêd nia³ pod mio to woœæ, au to no -
miê, wol noœæ i god noœæ, oraz zysk ma te ria l ny i du cho wy indy widu al ne go cz³owie ka.

W re la cjach spo³ecz nych se t ki ro dza jów de cy zji i za cho wañ cz³owie ka kon tro -
luj¹ jego w³asny punkt wi dze nia, co z ko lei wy mu sza w re a kcjach rea dap tacy j nych
wy ¿sze ko szty przy sto so wa nia.

Kon flikt jaki po wsta je przy zde rze niu in te re su spo³ecz ne go z jed no stko wym jest
mo men tem re dy stry bu cji si³ i zaan ga ¿o wa nia insty tucjo nal ne go nad zo ru. Jed nak
³ama nie pra wa zwiê ksza moc prze ta r gow¹ w³adzy s¹do wej, któ ra sza fuj¹c pe na li -
zacj¹, prze su wa roz wój cz³owie ka w sfe rê roz li czeñ z pra wem ka r nym. Wzrost
w³adzy s¹do wni czej nad sy ste mem reso cja li za cji trzy ma w rêku los roz wo ju
cz³owie ka, któ ry siê po gu bi³ w sie ci spo³ecz nych in ter akcji. Brak prze j rzy sto œci pro -
ce dur, nadin ter pre ta cja pra wa, a ta k ¿e brak od po wied niej wie dzy cho æ by przez sê -
dziów ro dzin nych, mo ¿ li woœæ wpro wa dza nia po li ty cz nych in te re sów, cen tra li za cja
dys po no wa nia lo sem cz³owie ka po wo duj¹, ¿e s¹dowa w³adza wy ko na w cza w spo -
sób nie bez pie cz ny uza le ¿ ni³a od sie bie pod leg³ego wy cho wa w cê peni ten cjar ne go,
któ ry prze cie¿ jako spe cja li sta w za kre sie pro fi la kty ki i reso cja li za cji po sia da zdo l -
noœæ oce ny sy tu a cji i ko nie cz nych wa run ków do prze orien to wa nia za so bów si³ ska -
za ne go cho cia ¿ by na rzecz pra cy dla spo³ecze ñ stwa, ro zu mia nej jako pro ba cja. 

Reso cja li za cja z udzia³em spo³ecze ñ stwa A. Ba³an dy no wi cza (2006, s. 215–275),
zmie nia tê do ty ch cza sow¹ ko a li cjê i na ru sza on to lo giê my œle nia w³adzy s¹do wni -
czej. Mówi o sie ciach powi¹zañ reso cja lizo wa ny – spo³ecze ñ stwo. Dy na mi ka roz -
wo ju cz³owie ka ma swo je Ÿród³o i szczyt ty l ko i wy³¹cz nie w spo³ecze ñ stwie. Ta
de sub stan cja cja doty ch cza sowe go nad zo ru pro wa dzi do trans akcji po miê dzy utra -
con¹ w po szcze gó l nych dzie dzi nach au to no mi¹ de cy zyjn¹ jed no stki a uzy skan¹
dziê ki in te gra cji ze spo³ecze ñ stwem wiêksz¹ mo ¿ li wo œci¹ roz wi¹zy wa nia pro ble -
mów. O tak ro zu mia nej pro ba cji nie de cy du je ty l ko i wy³¹cz nie w³adza nad zo ru,
ale prze de wszy stkim umie jê t noœæ bu do wa nia in sty tu cji i efe kty w noœæ zarz¹dza nia
pub li cz ne go.

To ju¿ nie jest on to lo gia esen cjo na l nie ro zu mia nych pro ble mów jed no stko we -
go, Ÿle fun kcjo nuj¹cego w spo³ecze ñ stwie cz³owie ka. Re la cja oso ba nie przy stoso -
wa na – spo³ecze ñ stwo, re sty tu cja, wie lopa s mo wa reso cja li za cja okre œlaj¹ ca³¹
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prze strzeñ mo ¿ li wych kon fi gu ra cji pro cedu ra l nych, me to dy cz nych, teo re ty cz nych 
i tele olo gi cz nych. Jej gra ni ce rów nie¿ s¹ wy zna cza ne przez wa run ki brze go we, ale
nie ma ju¿ mowy o dete rmi ni z mie, co po zwa la na indy widua li za cjê re a li za cji pro -
ce sów nadzoru kuratorskiego. 

W reso cja li za cji cho dzi prze cie¿ o przysz³e, sto p nio we osi¹gniê cie zbli ¿e nia
dzia³añ wy cho wan ka w pe³ni fun kcjo nuj¹cego, po przez jego w³asny roz wój do
spo³ecze ñ stwa, czy li zbie ¿ noœæ in te re sów jed no stka – spo³ecze ñ stwo, ni¿ o iden ty -
cz noœæ za cho wa nia zgod ne go z prawem. 

Wie lopa s mo woœæ sie ci pro ce dur, alte rna ty w nych spo so bów i œro d ków reso cja -
li za cji wspo ma ga nych udzia³em spo³ecze ñ stwa, a co za tym idzie wie loœæ dopu sz -
cza l nych pra wem norm wi¹¿¹cych lub ty l ko znacz¹cych w fun kcjo no wa niu
spo³ecz nym, do pu sz cza nie rea li zo wa nia kon fli kto wych norm i mani pu lo wa nie ty l -
ko ich po zio ma mi efe kty w no œci two rzy z sy ste mu pro ba cji wie lo wy mia row¹ prze -
strzeñ oddzia³ywañ. 

W³adza s¹dowa w tym zna cze niu mo¿e co naj wy ¿ej byæ przy czyn¹ uru cho mie -
nia lub prze orien to wa nia za cho wañ w po¿¹da nym przez sie bie kie run ku. Nie ma
ju¿ mowy o kate gory cz no œci i dete rmi ni z mie, lecz je dy nie o mnie j szym lub wiê k -
szym pra wdopo dobie ñ stwie osi¹gniê cia za mie rzo nych re zu l ta tów reso cjali zacy j -
nych, gdy¿ te s¹ wy pa d kow¹ ca³ego pola si³ uru cha mia nych przez in ter akcje
spo³ecz ne, se k wen cjê dzia³añ, tra f ne diag no zo wa nie sytuacji.

On to lo gia heury sty cz nych re la cji, jak¹ za pro po no wa³ L. Py t ka (2005, s. 194–204):
in fo r ma cja, ene r gia, po stu lo wa nie, opty mali zo wa nie, rea li zo wa nie oraz do mi -
nuj¹ca nie sprze cz noœæ jako na tu ra l na ce cha zda rzeñ wy ra ¿a her mene uty cz ny cha -
ra kter sy ste mu. Ku ra tor nie zaœ zbêd ne in sty tu cje kon tro lu je my œlo wo pro je kto wa -
ny pro ces dzia³añ. Te w³aœ nie za so by de cy duj¹ o efe ktach reso cja li za cji. Cho dzi
o to, aby w pro ce sie reso cja li za cji wy do byæ zupe³nie inn¹ ja koœæ my œle nia, czy li po 
pie r wsze, po tra kto waæ pro je kto wa nie sy te mu jako Ÿród³a wie dzy. Po dru gie ta pro -
po zy cja to inne my œle nie o te le o lo gii reso cja li za cji, ju¿ nie hiera rchi cz ne, ale my -
œle nie o celu jako czymœ, co jest poza sy ste mem reso cja li za cji. Uw z glêd nie nie wa -
run ków op ty ma l nych roz wi¹zañ na kie ru je po szcze gó l ne og ni wa sie ci re la cji ku
pro je kto wane mu efe kto wi od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych. Cel zna j du je siê ju¿
nie w sfe rze idea³u pra wa, lecz tam, ku cze mu orien tu je my dzia³ania. Ofe r ta in no -
wa cyj na heu ry sty czne go mo de lu pro je kto wa nia sy stemu reso cja li za cji po le ga na
umie jê t nym, po mys³owym powi¹za niu tego spe ktrum tak, ¿eby po ka zaæ, i¿ ka ¿ dy
cel od no si siê do in ne go aspe ktu dzia³ania. Jê zyk eko no mii w mo de lu heu ry sty cz -
nym od no si siê do ene r gii, œro d ków, czy li bazy za rów no fi nan so wej jak i po ten cja -
³u wie dzy me to dy cz nej wy cho wa w ców, po przez któ ry mo ¿ na wy ra ziæ se t ki re a kcji 
wy cho wa w czych, ta spe cy fi cz na „wa lu ta” kon tro lu je op ty ma l ny po ten cja³ re a li za -
cji, wy mu szaj¹c na po zo sta³ych ele men tach wy ¿sze zaan ga ¿o wa nie, ni¿ po no si
sam, cho dzi tu o ko szty przy sto so wa nia. Ka ¿ da prze strzeñ ma swoj¹ we wnêtrzn¹
lo gi kê mo dy fi kuj¹c¹ lu dz kie po stê po wa nie. Ta nie li nio woœæ prze nios³a siê do
œwia ta pro ce su reso cja li za cji i zupe³nie zmie ni³a teo re ty cz ne wy zna cz ni ki jej efe k -
tów (So b czak, 2008, s. 33).
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W heu ry sty cz nym mo de lu pro je kto wa nia sy ste mu reso cja li za cji mo ¿ na do da t -
ko wo za pro po no waæ kon ce pcjê lek kiej au to no mii, gdzie ka ¿ dy wy cho wa nek
mia³by pra wo wpro wa dziæ nowe roz wi¹za nie do sy te mu o ile nie za mk nie to dro gi
jego da l sze go roz wo ju. Tak ro zu mia na au to no mia jed no stki, pro wa dzi³aby do
spon tani cz ne go zde rze nia dzia³añ wy cho wa w ca – wy cho wa nek oraz re la cji, jaka
za cho dzi po miê dzy in fo r macj¹ a wy cho wan kiem. Mo ¿e my to nazwaæ zderzeniem
procedur. 

Wielo wy mia ro woœæ pe da go gi ki reso cjali zacy j nej pro wa dzi do po dej mo wa nia
ró ¿ nych re a kcji w ró ¿ nych sy tu a cjach, to jest ta k ¿e le k cja wy nie sio na z in for ma ty -
ki, któ ra daje szan sê zmia ny ele men tów sy ste mu w za le ¿ no œci od kon te kstu, któ ry
uczy, ¿e ka ¿ da prze strzeñ ma swoj¹ we wnêtrzn¹ lo gi kê mo dy fi kuj¹c¹ lu dz kie po -
stê po wa nie. Ta nie li nio woœæ prze nios³a siê do œwia ta pro ce su reso cja li za cji i zu -
pe³nie zmie ni³a teo re ty cz ne wy zna cz ni ki jej efe któw. Nowe ujê cia teo re ty cz ne to
nie ty l ko inna fo r ma prze ka zu sta rych tre œci, to w tej chwi li zmia na po dej œcia do
pedagogiki resocjalizacyjnej.

To, co w tym mo men cie do cie ra do te o rii reso cja li za cji jest w³aœ nie my œle niem
sy ste mo wym. Pro po zy cja ta po ka zuje, jak bar dzo te ch no lo gie info rma ty cz ne zmie -
ni³y my œle nie o wy cho wa niu.

Kry zys ap li ka cji pol skiej pra kse o lo gii reso cja li za cji su ge ru je na ty ch mia stow¹
zmia nê dziœ uwy pu kla ne go mo de lu, szcze gó l nie peni ten cjar ne go. Zmia na my œle -
nia pra wne go, któ re nie uw z glêd nia jê zy ka eko no mii np. w sfe rze pro ba cji, zwiê k -
szy³aby rów no cze œ nie za so by, któ re mo ¿ na prze kie ro waæ na pro fi la kty kê, a ta
prze su waj¹c siê ze sfe ry po ga da nek na ob szar re a l ne go za po bie ga nia nie przy stoso -
wa niu spo³ecz ne mu, mog³aby wy eli mi no waæ cho cia ¿ by zja wi sko „dzieci gorszych 
szans”. 

Brak uw z glêd nie nia przez w³adzê s¹dow¹ spo³ecz nych in te re sów eko no mi cz -
nych po wo du je, ¿e fun du sze za czy naj¹ w spo sób nie bez pie cz ny byæ prze kie rowy -
wa ne na jury dy za cjê i pe na li za cjê oso by ³ami¹cej prze pi sy pra wa ka r ne go, zaœ
profi la kty ka i reso cja li za cja poza insty tucjo nal na dys po nu je ogra ni czo nym re per -
tu a rem œro d ków. A prze cie¿ mo ¿ na prze orien to waæ karê na rzecz pra cy dla œro do -
wi ska, zgod nie z pro po zycj¹ A. Ba³an dy no wi cza (2006). 

Oso by nie przy stoso wa ne to te, któ re nie mieszcz¹ siê w po ten cja le mocy
spo³ecz nej a ich in te re sy tra kto wa no jako maj¹ce pod le gaæ kon for miz mo wi, bo
s³aboœæ ich oso bo wo œci i doj rza³oœci spo³ecz nej os³abia spo³ecze ñ stwo, czy ni¹c
z nich nie prze widy wal ny or ga nizm prze mo cy z byle powodu.

Jed nak obe c ny kry zys ta kie go ro zu mie nia reso cja li za cji po ka zu je inn¹ jej po -
staæ, któ ra wy da je siê sen sow nie j sza, choæ je sz cze fo r mu³uj¹ca siê w swych teo re -
ty cz nych pod sta wach. Cho dzi o twórcz¹ reso cja li za cjê gdzie da siê za uwa ¿yæ brak
wy ra Ÿ nych pod mio tów od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych. 

Dziœ w reso cja li za cji pol skiej bar dzo du¿¹ popu la r no œci¹ ciesz¹ siê me to dy twór -
czej reso cja li za cji (Ko no pczy ñ ski, 2006), któ re mo ¿ na okre œliæ jako „zdo l noœæ
pe ne tra cji no wej po wstaj¹cej to ¿ sa mo œci jed no stki”. Cho dzi o umie jê t noœæ spo wo -
do wa nia, by in te res spo³ecz ny by³ bra ny pod uwa gê, cho æ by jako ogra ni cze nie,
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z któ rym trze ba siê li czyæ, przez akto rów, nad któ ry mi ju¿ nie pa nu je my w pro ce sie 
reso cja li za cji, a któ rych de cy zje mog¹ wp³yn¹æ na spo³ecze ñ stwo. Kon ce p cja ta
su ge ru je, ¿e „pe ne tra cja emo cjo na l na”, klu czo we de cy zje akto rów na ich w³as nym
polu eg zy sten cji do pro wadz¹ do no wej to ¿ sa mo œci spo³ecz nie akce p to wa nej.
Uwy pu kla siê tu ukryt¹ ste ro wa l noœæ, któr¹ mo ¿ na okre œliæ jako re gu la cjê samo re -
gu la cji, po przez po sia da nie przez wy cho wa w cê pra wa do in ter we ncji, dzia³añ nad -
zwy cza j nych, gdy zo stan¹ prze kro czo ne okre œlo ne wa run ki fun kcjo no wa nia
spo³ecz nie po pra wne go.

Do œwia d cze nie po zna w cze, ja kie osi¹ga siê za po moc¹ me tod twó r czej reso cja -
li za cji mo ¿ na in ter pre to waæ na wie le spo so bów, na przyk³ad po przez od rzu ce nie
za sa dy wy³¹czo ne go œro d ka i nie sprze cz no œci. Una o cz nie nie mo ¿ li wo œci alte rna -
ty w nych spo so bów za cho wa nia siê oso by reso cjali zo wa nej, któ ra mo¿e byæ kimœ
lub kimœ prze ciw nym; czy li raz mo¿e byæ przed mio tem ob se r wa cji, gdy po przez
Sce na Coda1 (Ko no pczy ñ ski, 1996) mo ¿ na ma ni pu lo waæ obse r wa to rem –
wywo³uj¹c w nim od mien ny stan sku pie nia, a in nym ra zem pod mio tem, bo ów od -
mien ny stan sku pie nia po zwa la pe³niej prze ¿yæ w³asn¹ unikaln¹ jednostkowoœæ. 

Rów nie upra w nio ne sta je siê twier dze nie, ¿e to nie dra ma ma ni pu lu je, ale sam
ob se r wa tor, ob da rzo ny zdo l no œci¹ per ce pcji bo dŸ ców, re a gu je nag³ym sta nem sku -
pie nia w od po wie dzi na okre œlo ne alte rna ty w ne za cho wa nie, gdy prze kaz akto r ski
ko re spon du je ze stru ktur¹ po znawcz¹ wy cho wan ka. To kom p le t noœæ form prze ka -
zu po zwa la wy cho wan ko wi do znaæ komp le t no œci sa me go sie bie. Sce na Coda jest
ty l ko ma ni pu luj¹cym kata li za to rem tego prze ¿y cia, aktu a l nym no œ ni kiem po ten -
cjal no œci, któ ry pa su je do syn te zy do œwia d czo nych wcze œ niej wra ¿eñ w stru ktu -
rach mózgu wychowanka.

Wy sta r czy doty ch cza so we re a kcje zast¹piæ pro ce su aln¹ eg zy stencj¹ i po ka zaæ,
¿e mamy tu do czy nie nia z se k wencj¹ od mien nych re a kcji i re la cji. Naj pierw prze -
¿y cie trud nej chwi li, gdy ob se r wa tor jest rze czy wi œcie w tym mo men cie bie r nym
od biorc¹ im pu l su, qu a si przed mio tem. Ale gra jest da lej zbio rem alte rna ty w nych
se k wen cji za cho wa nia. Wów czas to w wy cho wan ku za cho dzi prze mia na. Jej wa -
run kiem jest stan otwa r to œci, a na wet chwi lo we za wie sze nie doty ch cza so wej to ¿ sa -
mo œci, aby móc prze ¿yæ to nag³e we wnê trz ne re zo no wa nie z al te r na tywn¹ pro po -
zycj¹. Nie oz na cza to jed nak uprze dmio to wie nia ob ser wa to ra. Jego pod mio to woœæ
nie zni ka. To on sam j¹ ty l ko po zo r nie za wie sza, re zy g nuj¹c z wt³acza nia siê w jed -
noz na cz nie okre œlo ne po sta wy za cho wa nia. To, co zni ka w tym mo men cie to de te r -
mi nizm re a kcji, cza sem ju¿ na za wsze, gdy wy cho wa nek po tra fi utrwa liæ stan po -
zna w czej i emo cjo na l nej go to wo œci alte rna ty w nej re a kcji, to nowe spo j rze nie na
kon fo r mizm i au to no miê w in ter akcjach spo³ecz nych mo¿e staæ siê gra nic¹, któ rej
wy cho wa nek za cz nie bro niæ i przy po mo cy któ rej bê dzie móg³ odgrodziæ siê od
spo³ecznie niepo¿¹danych zachowañ.
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Œwia do mie wpro wa dza siê do s³ow ni ka pe da go gi ki reso cja li za cji te r mi ny wie -
lo zna cz ne ta kie jak: to ¿ sa moœæ, lo ja l noœæ, za sa da pomo c ni czo œci, pra wo do god no -
œci, au to no mia jed no stki lu dz kiej itp., co po zwa la ka ¿ dej oso bie re a li zo waæ pod da -
nym szy l dem zupe³nie coœ innego.

Zni k nie wów czas za sad noœæ pos³ugi wa nia siê ka te go ri¹ ró ¿ ni cy dwu war to œcio -
wej lo gi ki, gdy¿ ka ¿ dy wiê zien ny wy cho wa w ca zgod nie z dia g noz¹, do stêpn¹ baz¹ 
œro d ków i spo so bów oraz au to no mi¹ oso by ska za nej, za sto su je swoj¹ wie lo pa s -
mow¹ ko m bi na cjê dopu sz cza l nych se k wen cji po stê po wa nia. Tak ujê ta nowa to ¿ sa -
moœæ peni ten cjary sty ki uz mys³owi ucze st ni kom nad zo ru wa rian to we, a na wet kon -
fli kto we pro ce du ry, ponad to zwiê kszy do ty ch cza sow¹ ja koœæ i za chê ci do indy -
widua li za cji dzia³añ, ale jed no cze œ nie uczy ni trud nie j szym wy ra ¿e nie dziœ eks po -
no wa ne go kon fli ktu po miê dzy pra wem a za cho wa niem. Wy eks pono wa nie kon fli ktu
i wie lopa smo wo œci w polu norm, pro ce dur, ce lów i pra wa spo wo du je utru d nio ne
do strze ¿e nie kon fli któw miê dzy pod mio ta mi w tra dy cy j nym ro zu mie niu.

W reso cja li za cji cho dzi ra czej o przysz³¹, sto p nio wo osi¹gan¹ zbie ¿ noœæ
dzia³añ ni¿ jedno wy mia ro woœæ pro ce su reso cja li za cji zmie rzaj¹c¹ w okre œlo nym
ide a l nym celu. Nie li nio woœæ sie ci pro ce dur, mani pu lo wa nie po zio ma mi „efe kty w -
no œci” two rzy z reso cja li za cji twór wie lowy mia ro wy nie daj¹cy siê opi saæ w jê zy ku 
dia le kty ki. Co raz mniej jest te¿ u¿y te cz na my œlo wa ka te go ria „ró ¿ ni cy”, a wraz
z tym dwu war to œcio wa logika. 

Od rzu ca nie hus se r lo wskiej „stru ktu ry ko³owej” li nio wych pro ce sów, lo gi ki
dwu war to œcio wej i wpro wa dze nie no wa to r skich stra te gii sy ste mów oraz twó r czej
reso cja li za cji zde cy duj¹ o su kce sach pol skiej peni ten cjary sty ki. 

Gdy by w peni ten cjary sty ce pos³u¿yæ siê kon fli ktem jako za sad¹ kon stru uj¹c¹,
to w kon se k wen cji ob szar wy bo ru norm, pro ce dur i ce lów do pro wa dzi³by do tego,
¿e re a li za cja jed nej no r my zmnie j sza³aby szan sê re a li za cji in nej, a to z ko lei wy mu -
si³oby samo ogra ni cze nie re a li za cji ce lów nie po¿¹da nych na ko rzyœæ in nych akce p -
to wa nych. Taki efekt mo ¿e my uzy skaæ sto suj¹c me to dy twó r czej reso cja li za cji
(Ko no pczy ñ ski, 2006, s. 285–348). Ponad to wy eli mi no wa³oby abso luty zo wa nie
któ rej ko l wiek no r my, ale ta k ¿e wy eli mi no wa³oby kon se k wen cje mo ra l ne da ne go
po stê po wa nia. Dla te go isto ta peni ten cjary sty ki po win na siê oprzeæ na: za ufa niu do
au to no mii jed no stki lu dz kiej, odpo wie dzial no œci, bez wzglêd nym sza cun ku dla
pra wa, wa r to œciach etycznych oraz aktualnej wiedzy.

Do pu sz cze nie wie lo œci in ter pre ta cji i re a li za cji stan dar dów pro ce sów od -
dzia³ywa nia reso cjali zacyj ne go z udzia³em spo³ecze ñ stwa (Ba³an dy no wicz, 2006,
s. 215–275) zgod nie z heu ry sty cz nym mo de lem pro je kto wa nia sy ste mu od dzia -
³ywañ rea dap tacy j nych (Py t ka, 2005, s. 194–204) a w szcze gó l no œci spo so bów
i œro d ków twó r czej reso cja li za cji (Ko no pczy ñ ski, 2006, s. 201–281) oraz mo ¿ li -
wo œci za pro je kto wania przez wy cho wa w cê i wiê Ÿ nia, w³as nej pro ce du ry i w³as ne -
go op ty mal ne go okre œle nia no r my, któr¹ mo ¿ na mini ma li zo waæ, a któr¹ po tra ktu je
siê jako naj bar dziej op ty maln¹, ta k ¿e okre œle nie efe któw tych za bie gów przy ela s -
ty cz no œci pra wa, prze kszta³ci ra dy ka l nie sy tu a cjê doty ch cza sowe go ro zu mie nia
pe na li za cji.

Huma ni sty cz ny wy miar peni ten cjary sty ki 201



Stre sz cze nie

Obe c nie w pe da go gi ce reso cjali zacy j nej pro po nu je siê ode rwa nie li nio we go my œle nia od pra wnych

me an drów mo de lo wa nia i wzo r ców po pra wne go za cho wa nia. Cho dzi o za pro pono wa nie pod opie -

cz ne mu pro ce su od dzia³ywañ rea dap tacy j nych przy pe³nej wyt³uma cza l no œci na po zio mie indy -

widu a l nym i spo³ecz nym, przy uw z glêd nie niu pra wa re sty tu cji i indy widu al ne go roz wo ju, po sza no -

wa nia jego god no œci, za pe w nie nia po uf no œci, a co za tym idzie uw z glêd nie nia au to no mii. Ta iden ty -

fi ka cja wska ¿e na plu rali sty cz ne ro zu mie nie cha ra kte ru na tu ry spo³ecz ne go fun kcjo no wa nia

cz³owie ka, co mo¿e ustrzec przed ten dencj¹ skon cen tro wa nia siê na jed nej (mo ni sty cz nej) za sa dzie

roz wi¹za nia pro ble mów teo re ty cz nych i pra kty cz nych, czy zog ni sko wa niu re fle ksji wokó³ aktu a l nej, 

naj bar dziej po pu la r nej i do mi nuj¹cej te o rii w ku l tu rze my œli peni ten cja r nej. Za sto so wa nie wie lopa s -

mo wej sie ci pola norm i pro ce dur przy za cho wa niu au to no mii oso by reso cjali zo wa nej po sze rza do -

stê p ny re pe r tu ar spo so bów i œro d ków, zwiê ksza efe kty w noœæ od dzia³ywañ indy widu a l nych, in te -

gruj¹cych ze spo³ecze ñ stwem jed no stki nie przy stoso wa ne lub za gro ¿o ne de mo ra li zacj¹.
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