


Jedle wskie go i Czes³awa Cza pó wa oraz ich na œla do w ców i kon tynu a to rów pro -
wadz¹cych sw¹ dzia³al noœæ w sto li cy. Wspó l nym mia no w ni kiem zain te re so wañ
i akty w no œci nauko wo-ba da w czej tego gro na uczo nych jest pe da go gi ka i roz ma i te
jej mu ta cje zo rien to wa ne psy cho logi cz nie, so cjo logi cz nie lub krymi nolo gi cz nie.

Pe da go gi ka, mimo sta ro ¿y t nej pro we nie ncji, to jed nak nie osi¹gnê³a ta kie go
sta tu su jak inne na uki spo³ecz ne. Za rzu ca siê jej pseu dona u ko woœæ, do ktry na l noœæ, 
pe w ne go ro dza ju kon se r wa tyzm my œle nia i dzia³ania, nie ustan nie spó Ÿ nio ne go
w sto sun ku do za po trze bo wañ spo³eczno -kul tu ro wych i wy zwañ cywi liza cy j nych.
Wie le w¹tków peda go gi cz nych wy pad³o lub unie wa ¿ ni³o wsku tek zmia ny
spo³eczno -u stro jo wej 1989 roku. Wie le te¿ siê w niej zmie ni³o przez osta t nie trzy -
dzie sto le cie. Wy³oni³a siê jako sub dys cyp li na pe da go gi ki spe cja l nej, obok oligo -
freno pedago gi ki, ty flo- i sur dope dago gi ki. Za ist nia³a jako po stu lat i fakt spo³ecz -
ny, wy kry sta lizo wa³a sw¹ stru ktu rê i za czê³a fun kcjo no waæ sa mo dzie l nie.
Ewo lu o wa³a od monody scyp linar no œci przez inter dyscyp lina r noœæ do wielo -
wymia ro wo œci i w niej po zo sta je, po szu kuj¹c w³as nej to ¿ sa mo œci 

Na ro dzi ny

Po uru cho mie niu w Wa r sza wie, Pa ñ stwo we go In sty tu tu Pe da go gi ki Spe cja l nej
stwo rzo ne go przez Ma riê Grze go rzewsk¹ w 1922 roku, wy³oni³y siê za sad ni cze
dzia³y pe da go gi ki spe cja l nej (sub dys cyp li ny), w tym – pe da go gi ka niedo sto so wa -
nych spo³ecz nie. Do pie ro, mniej wiê cej piê æ dzie si¹t lat pó Ÿ niej, Jan Ko no p ni cki
pu b li ku je dzie³o o doœæ za sad ni czym zna cze niu dla pe da go gi ki reso cjali zacy j nej
pt. „Nie do sto sowa nie spo³ecz ne”. Na to miast sama na zwa „pe da go gi ka reso cjali -
zacy j na” zo sta je wpro wa dzo na pó Ÿ niej, wraz z opub li ko wa niem przez Czes³a wa
Cza pó wa i Sta nis³awa Je d le wskie go pod rê cz ni ka aka demi c kie go (1971) tak w³aœ -
nie na zwa ne go. Za tem ju¿ na sa mym pocz¹tku dro gi roz wo ju tej no wej sub dys cy-
pli ny roz wi d la³y siê i za sad ni czo ogra ni cza³y do trzech oœro d ków WSPS, UW i UJ.
Po roku sie dem dzie si¹tym roz wi nê³a siê pe da go gi ka resocjalizacyjna ta k ¿e w in -
nych uczelniach wy¿szych.

W ci¹gu swe go ponad pó³wie cz ne go ist nie nia na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim,
roz wi nê³a siê w wie lu wy mia rach i ma zna cz ny do ro bek diag no sty cz ny, teo re ty cz -
ny i me to dy cz ny. Ale ta k ¿e zo sta³a przy æmio na ka ska dow¹ pro dukcj¹ ra po r tów
z ba dañ i pse u do ba dañ son da ¿o wych. Pop³yn¹³ po tok (po roku 1990) dzie³
i dzie³ek, ma te ria³ów post konfe rency j nych, wy da wa nych na si³ê, dla sto p ni i ty -
tu³ów „na uko wych” lub in nych poza mery tory cz nych ce lów, zw³asz cza w li cz nych
wy ¿szych szko³ach pry wa t nych, walcz¹cych o utrzy ma nie siê na ryn ku i prze trwa -
nie w da r wi no wskim sen sie.

Moj¹ re tro spe kcjê roz po cznê od ana li zy jê zy ka, któ rym pos³u¿o no siê przy pi -
sa niu pie r wsze go pod rê cz ni ka „Pe da go gi ki reso cjali zacy j nej” (1971). Jê zy ka doœæ
spe cyfi cz ne go i trud ne go, za rów no dla stu den tów sprzed pra wie czter dzie stu laty
jak i obecnych.
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G³ówn¹ czêœæ tego dzie³a na pi sa³ Cz. Cza pów, a ty l ko roz dzia³ szó sty St. Je d lew -
ski, wi daæ to wy ra Ÿ nie ze wzglê du na jê zyk u¿y wa ny przez jed ne go i dru gie go
au to ra. Ge ne ra l nie jed nak, by³ to jê zyk o am bi cjach inter dyscy pli no wych a fak-
ty cz nie po wsta³ jê zyk hy bry do wy, doœæ zró¿ ni co wa ny, trud ny w od bio rze. By³ to
jê zyk na szpi ko wa ny roz ma i ty mi neo logi z ma mi, ter mi no lo gi¹ nauk spo³ecz nych,
psy cholo gi cz nych i pra wnych. Au to rzy sta ra li siê po ka zaæ pe da go gi kê reso cja li za -
cyjn¹ jako na ukê te o re tyczn¹ i pra ktyczn¹, osa dzon¹ w kon te k œcie in nych nauk,
któ re na zy wa no pomo c ni czy mi lub s³u¿e b ny mi w sto sun ku do pe da go gi ki. Psy -
cho lo gia czy so cjo lo gia opi suj¹ i wy ja œ niaj¹ in te re suj¹ce ich fe no me ny i stru ktu ry,
tym cza sem pe da go gi ka reso cjali zacy j na mia³a na celu nie ty l ko opis i wy ja œ nie nie
zja wisk pato lo gi cz nych, ale ta k ¿e za pro je kto wanie zmian w pra kty ce spo³ecz nej,
czy li w re a liach PRL. Ów cze s na pe da go gi ka reso cjali zacy j na po j mo wa na jako na -
uka, prze sy co na by³a z jed nej stro ny tre œcia mi „so cja li z mu demo kra tycz ne go”
z ko nie cz no œci cen zura l ny mi, z dru giej zaœ aksjo lo gi¹ per sona li z mu. Wy ra Ÿ ne tego 
œla dy wi daæ je sz cze w ko le j nym dzie le, naj bar dziej znacz¹cym dla roz wo ju tej dys -
cy p li ny, tj. w „Wy cho wa niu re so cja li zuj¹cym” wy da nym w 1978 r. przez Cz. Cza -
pó wa. W wa r stwie teo re ty cz nej Cz. Cza pów nawi¹zywa³ do naj no wszych wy ni -
ków ba dañ z za kre su psy cho lo gii, so cjo lo gii, kry mi no lo gii, psy chia trii, tworz¹c
zrê by kon ce pcji wy ko le je nia spo³ecz ne go jako uk³adu po staw oraz tworz¹c fun da -
men ty no wej „socjo tech ni cz nej” me to dy ki reso cja li za cji. Jak ni g dy dot¹d, w pe da -
go gi ce, wpro wa dzo no ter mi no lo giê pra kse o lo giczn¹, tj. zwan¹ ta k ¿e lo gik¹ dzia³a -
nia pra k ty cz ne go. Sta³o siê to nie ty l ko pod wp³ywem mody na socjo tech ni cz nie
zo rien to wan¹ so cjo lo giê de wia cji za pocz¹tko wan¹ przez Ada ma Pod góre c kie go,
ale ta k ¿e ze wzglê du na fakt, ¿e dzie³o Ta de u sza Ko tar biñ skie go „Tra ktat o do brej
ro bo cie” dawa³ so lid ne, ra cjo na l ne, poza ideo logi cz ne pod sta wy pro je kto wa nia ra -
cjo na l nie fun kcjo nuj¹cych sy ste mów i pod sy ste mów spo³ecz nych. Do tej pory nurt 
pra kseo logi cz ny i sy ste mo wy utrzy mu je siê prze cie¿ w na ukach za j muj¹cych siê
pro fi la k tyk¹ spo³eczn¹ i re so cja li zacj¹. Oto przyk³ado we tytu³y roz dzia³ów dzie³a
Cz. Cza pó wa i St. Je d le wskie go (po da jê dla ilu stra cji tez): „Reso cja li za cja jako
pro ces akty wi zuj¹cej re e du ka cji”, „Pra kseo logi cz ny mo del wy cho wa nia re so cja li -
zu j¹cego”, „Te ch ni ki i me to dy wy cho wa nia re so cja li zuj¹cego”. Zna cz nie wiê ksze
i bo ga t sze zró¿ ni co wa nie jê zy ko we wy stê pu je w ksi¹¿ce Cz. Cza pó wa, gdzie ju¿
wprost nawi¹zuje siê do te o rii sy ste mu spo³ecz ne go T. Pa r son sa, zw³asz cza w dru giej
czê œci opi suj¹cej rze czy wi stoœæ wy cho wawcz¹ w spo sób ana li ty cz ny i syn te ty cz ny 
(czy li dwo ja ko, pra wie ¿e dia le kty cz nie). St¹d tytu³y pod roz dzia³ów do ty cz¹ dzia -
³ania sy ste mu spo³ecz ne go: fun kcje zewnê trzno -wyni ko we, wewnê trz no -wyni ko we,
in stru men tal ne. Dzie³o Cz. Cza pó wa da³o pra wdzi wy, sy ste maty cz ny, pe³ny wyk³ad
me to dy ki wy cho wa nia re so cja li zuj¹cego, za wie raj¹cy opis stra te gii, pro ce dur, me -
tod i te ch nik wy cho wa nia re so cja li zuj¹cego. Sko ro ko rzy sta no z wie lu Ÿró de³,
z nie jed no rod nych i nie przy staj¹cych do sie bie uo gó l nieñ i niepo równy wa l nych ze
sob¹ re zu l ta tów ba da w czych, kon ce p cja pe da go gi ki reso cjali zacy j nej jawi³a siê
jako swo i sty ama l ga mat. Zo sta³ on jed nak przez Cz. Cza pó wa opa no wa ny i upo -
rz¹dko wa ny. To w³aœci wie ten uczo ny, stwo rzy³ na uko we fun da men ty pe da go gi -
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ki reso cjali zacy j nej. Nada³ jej sta tus na uki sto so wa nej, na uki spo³ecz nej. Za in spi ro -
wa³ li cz ne ba da nia, w któ rych sam ucze st ni czy³ ze zmien nym szczê œciem. Do ko -
nuj¹c kró t kie go przegl¹du osi¹gniêæ i dy le ma tów pe da go gi ki reso cjali zacy j nej pra -
g nê uka zaæ jej ory gi na l noœæ i spe cy fi kê w kon te k œcie in nych nauk i dys cy p lin.

Po up³ywie dwu dzie stu lat od uka za nia siê pie r wsze go pod rê cz ni ka pe da go gi ki
reso cjali zacy j nej, po ja wi³ siê na ryn ku dru gi bar dzo skro m ny pod rê cz nik na pi sa ny
jako dzie³o trzech au to rów. Mia³ ki l ka wy dañ (1991, 1993, 1995) ale w ma³ym
nak³ad zie, do pie ro na prze³omie wie ków na bra³ sto so w nych roz mia rów i za pre zen -
towa no w nim wie le no wych tre œci w sto sun ku do pod rê cz ni ka ne sto rów pol skiej
pe da go gi ki reso cjali zacy j nej (wyd. 2000, 2001, 2005). G³ów nym au to rem tego
dzie³a jest pisz¹cy te s³owa, a wspó³au to rem roz dzia³u czwa r te go jest Ma rian Ka li -
no wski. W osta t nich dwu la tach nast¹pi³a eks plo zja pu b li ka cji ksi¹¿ko wych z za -
kre su nauk o pro fi la kty ce spo³ecz nej i reso cja li za cji. Jed na k ¿e jê zyk sto so wa ny
w tych pu b li ka cjach przy po mi na w sty lu i fo r mie jê zy ki nauk po kre w nych
i wspó³pra cuj¹cych z pe da go gik¹. A wiêc w dzie³ach zbio ro wych, ka ¿ dy z au to rów
sto su je w³asny jê zyk bêd¹cy mie sza nin¹ psy cho logi z mu, so cjo logi z mu i „kry -
mino logi z mu”. Jê zyk peda go gi cz ny po zo sta je w fo r mach szcz¹tko wych a jego
spe cy fi ka wy da je siê nie za uwa ¿al na. Prze ciw nie, mo ¿ na za uwa ¿yæ pe w ne go ro -
dza ju uni wer sali za cje i stan da ry za cje (jed no li toœæ), je œli idzie o wa r stwê metodo -
logicz no-em pi ryczn¹ w cy to wa nych ba da niach, na któ re powo³uj¹ siê au to rzy nie -
przy staj¹cych do sie bie fra g men tów opra co wa nia zbio ro we go, czy in nych
opra co wañ zw³asz cza, post konfe rency j nych (Re j z ner oraz Ko no pczy ñ ski, No wak,
Ko za czuk, Ur ban i inni). St¹d nie po koj¹ce py ta nie czy jê zyk pe da go gi ki w ogó le
ist nie je, czy to s¹ ty l ko pop³uczy ny jê zy ków in nych dys cy p lin? Czy mo¿e to je dy -
nie ja kieœ im p li ka cje wy ni ków i usta leñ dys cy p lin bar dziej meto dolo gi cz nie roz wi -
niê tych ni¿ pe da go gi ka reso cjali zacy j na. A mo¿e, jak mó wio no nie gdyœ, pe da go gi -
ka to sto so wa na psy cho lo gia wy cho wa w cza a pe da go gi ka spo³ecz na to sto so wa na
so cjo lo gia de wia cji? Da le ki by³bym od re du ko wa nia jed nej dys cy p li ny do in nej.
To, co ró ¿ ni za sad ni czo pe da go gi kê od in nych spo kre w nio nych z ni¹ dys cy p lin
opiso wo-wy ja œ niaj¹ych to jej aspekt pra kty cz ny czy li u¿y t ko wy, tech nolo gi cz ny
zwi¹zany z za sto so wa niem wy ni ków ba dañ do dzia³al no œci pra kty cz nej w opie ce,
wy cho wa niu, te ra pii bez wzglê du na to czy do tych dzie dzin do da je siê przy mio t -
nik „peda go gi cz ny” czy nie. Ist nie je ja kiœ ro dzaj re fle ksji na uko wej, któ ry daje siê
œle dziæ w pro ce sie roz wo ju dys cy p li ny peda go gi cz nej, w tym pe da go gi ki reso cjali -
zacy j nej. Naj kró cej mo ¿ na to okre œliæ jako prze j œcie od ujêæ mono dyscy pli no wych
(ogra ni cza nie siê ty l ko do jed nej per spe kty wy i dys cy p li ny np. do pe da go gi ki lub
kry mi no lo gii) do po dejœæ (pocz¹tko wo na zy wa nych) inter dyscyp linar ny mi po -
przez wielo dyscy plina r ne a¿ do trans dyscy pli no wych. Wspo mnia na tu trans fo r ma -
cja my œle nia o reso cja li za cji po j mo wa nej jako od mia na re in te gra cji spo³ecz nej
zwi¹zana jest z co raz po wszech nie jszym prze ko na niem, ¿e ty l ko je den ro dzaj op ty -
ki bywa zwy kle nie wy sta r czaj¹cy w zro zu mie niu cie mnych stron na tu ry lu dz kiej,
cz³owie ka jako isto ty auto no mi cz nej i znie wo lo nej przez ku l tu rê, któ ra, jak wia do -
mo od cza sów Z. Fre u da, jest „Ÿród³em cie r pieñ”. Za cho wa nia de wia cy j ne i kon -
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tro wer syj ne, stoj¹ce w cen trum uwa gi nauk o pa to lo gii spo³ecz nej s¹ wi do cz nym
efe ktem tego pie rwo t ne go zde rze nia na tu ry i ku l tu ry w indy widu a l nym cz³owie ku.
Jed na k ¿e cz³owiek jest by tem nie zwy kle z³o¿o nym i nie daje siê zre du ko waæ do
¿ad ne go z wy mia rów (bio logi cz ne go psy cholo gicz ne go, spo³ecz ne go czy kul tu ro -
we go), przy po mo cy któ rych chce siê do ko naæ jego cha ra kte ry styki i zro zu mieæ go. 
Po ja wiaj¹ siê wiêc pró by komp lemen ta r nych ujêæ cz³owie ka i jego œwia ta, na zy wa -
ne holi sty cz ny mi czy li ca³oœcio wy mi, gdy¿ sam cz³owiek, jak to sto p nio wo by³o
ods³ania ne przy ró ¿ nych oka zjach, jest jed no œci¹ biop sy cho - spo³ecz no- kul tu row¹.
St¹d w pe w nym mo men cie roz wo ju pe da go gi ki reso cjali zacy j nej wy³aniaj¹ siê
w¹tki antropo logiczno -filozo ficz ne, ale ta k ¿e i sy ste mo we aspi ruj¹ce do wy ja œ nieñ 
i kon ce pcji glo ba l nych, in te gra l nych, ca³oœcio wych. Za tem uspra wie d li wiæ na le ¿y
na ro dzi ny ba dañ a wiêc i me to do lo gii inte gralno -kultu ro wej (Utra t- Mi le cki, Kró li -
ko wska) w na ukach spo³ecz nych zw³asz cza w pe no lo gii i w bli skiej jej pe da go gi ce
peni ten cja r nej. Po do b nie, t¹ sam¹ in tencj¹ po znawcz¹ mo ¿ na uspra wie d li wiæ
po pu la r noœæ te o rii sy ste mo wych prze no szo nych na te ren pe da go gi ki reso cja li za cyj -
nej (Cza pów, Py t ka, Szczê s ny i inni). Nie przy pad ko wo wiêc wpro wa dza siê po jê -
cie wielo wymia ro wo œci, wie lopa smo wo œci (So b czak) czy poli foni cz no œci reso cja -
li za cji do pe da go gi ki a do pra kty ki edu ka cy j nej me to dy inte gra cy j ne czy na wet, jak 
w osta t nich la tach – jako po stu lat „edu ka cjê in klu zyjn¹”, przy sto so wuj¹c¹ spo³ecz -
no œci do spe cy fi cz nych po trzeb i pa ra me trów osób nie pe³no spra w nych i nie przy -
stoso wa nych spo³ecz nie (Za cha ruk).

W hi sto rii roz wo ju pe da go gi ki reso cjali zacy j nej na ra sta jej sa mo œwia do moœæ
i kry sta li zu je jej to ¿ sa moœæ meto dolo gi cz na. Wspo mnia ne ju¿ trzy jej wa r stwy
(aksjo lo gi cz na, teo re ty cz na i me to dy cz na) ewo lu uj¹ nie rów no mier nie. W sfe rze
aksjo lo gi cz nej po ja wia siê plu ra lizm wa r to œci a w zwi¹zku z nim mno goœæ te le o lo -
gii peda go gi cz nych czy li ce lów wy cho wa nia oraz ich usta na wia nia lub od wro tu od
nich (anty peda go gi ka). Obe c ne s¹ we wspó³cze s nej pe da go gi ce reso cjali zacy j nej
nu r ty my œle nia ety cz ne go i antropo logiczno -filozo ficzne go (od beha wio ry z mu,
po przez feno me no lo giê i stru ktu ra lizm do post mode rni z mu kwe stio nuj¹cego i „od -
cza ro wuj¹cego” tzw. rze czy wi stoœæ wy cho wawcz¹ i po prawcz¹). Od da w na wia -
do mo, ¿e nie po do b na uwo l niæ siê od roz ma i tych ukry tych prze dza³o¿eñ i hi po tez
œwia to pogl¹do wych. W wy mia rze teo re ty cz nym (opi so wo wy ja œ niaj¹cym) pe da -
go gi ka do ko na³a zna cz ne go po stê pu an ga ¿uj¹c siê w li cz ne ba da nia em pi ry cz ne
daj¹ce pod sta wy do fo r mu³owa nia tra f nych s¹dów o rze czy wi sto œci (o tym co jest
i ja kie jest). Osta t nie dwu dzie sto le cie ubieg³ego wie ku owo cu je ró¿ no rod ny mi
ra po r ta mi z ba dañ te re no wych, któ re w swych kon klu zjach sy g na li zuj¹ po¿¹dane
kie run ki zmian ra cjo na l nie uza sa d nio ne. Pe da go gi ka reso cjali zacy j na ja k by od kry -
wa na nowo, ¿e za nim za pro po nu je siê okre œlo ny pro jekt zmian w za kre sie
kszta³ce nia, wy cho wa nia czy le cze nia trze ba do ko naæ sze re gu roz po znañ (diag no -
sty cz nych) rze czy wi sto œci, w któr¹ za mie rza siê in ter we nio waæ. St¹d wziê³a siê
w ba da niach peda go gi cz nych moda na sto so wa nie „son da ¿u diag no sty czne go”
jako pod sta wo wej me to dy. A za nie dba no nie co ba da nia eks pery men tal ne zbu do -
wa ne na tzw. twar dej me to do lo gii. Co wiê cej pod wp³ywem nu r tów so cjo logi cz -
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nych, np. sym boli cz ne go in ter akcjo niz mu, czy te o rii kon fli ktu ku l tur a zw³asz cza
her mene u ty ki prze su niê to akcen ty w stro nê ba dañ ja ko œcio wych – czy li tzw. miêk -
kiej me to do lo gii, do pu sz czaj¹cej jako ma te ria³ Ÿród³owy wy po wie dzi swo bod ne,
kon fe sje oso bi ste, opi nie i prze ko na nia, za mie nio ne w tekst maj¹cy byæ przed mio -
tem in ter pre ta cji a nie jak dot¹d œcis³ej we ry fi ka cji. Dziê ki roz wo jo wi me tod pra cy
wa r szta to wej, tre nin go wej czy li sze ro ko po j mo wa nej kul turo tech ni ce zna cz nie
wzbo ga ci³a siê trze cia wa r stwa pe da go gi ki reso cjali zacy j nej zwa na me to dyczn¹.
(Ko no pczy ñ ski, Sa wi cka, Ba³an dy no wicz, Sze ców ka, Ko za czuk, Wê gli ñ ski, Ma -
chel, Am bro zik, Ba na siak, Szcze pa niak, Re j z ner i in ni). Roz wój no wych te ch no lo -
gii wy wie ra nia wp³ywu na za cho wa nia i mo ty wa cje lu dzi w roz ma i tych wa run kach 
(od izo la cy j nych kon tro lo wa nych do swo bod nych) zacz¹³ od dzia³ywaæ zwro t nie
na tre œci wa r stwy teo re ty cz nej i aksjo lo gi cz nej ods³aniaj¹c (dziê ki oso bi stym re la -
cjom ucze st ni ków pro gra mów profi la kty cz nych, ko re kcy j nych i kre a cy j nych)
za nie dba ne dot¹d aspe kty rze czy wi sto œci spo³ecz nej. Do ko na³o siê wiêc prze su niê -
cie w te le o lo gii (usta na wia nia ce lów) ku ad ap ta cji twó r czej, w te o rii zaœ prze defi -
nio wa nie wie dzy u¿y te cz nej i za sad jej ge ne ro wa nia (st¹d czê sto przy wo³ywa ne
te r mi ny ta kie jak „pa ra dy g mat”, „korelat’, „dete r mi nan ty” itp.), a w me to dy ce –
nie zwyk³a mno goœæ pro po zy cji in spi ro wa na tzw. prak tyk¹ nie za wsze odwo³uj¹c¹ 
siê do okre œlo nej kon ce pcji me to dy cz nej lub sty mu lo wa na przez za rad noœæ zbio -
row¹ wy cho wa w ców, przy j muj¹cych roz ma i te po mys³y wy so ce ekle kty cz ne. Ale
bywa te¿ ina czej. Pe da go dzy w dra ma ty cz nej po go ni za su kce sem wy cho wa w -
czym po szu kuj¹ roz wi¹zañ me to dy cz nych do brze osa dzo nych nie ty l ko w te o rii,
ale ta k ¿e i pra kty ce dnia co dzien ne go. Po szu kuj¹ ra cjo na l nych stan dar dów dzia³a -
nia w sy tu a cjach wy ma gaj¹cych naty ch mia sto wej in ter we ncji (sy tu a cje kry zy so -
we) lub dzia³añ d³ugo fa lo wych (roz³o¿o nych w cza sie). (Ba na siak, Re a go wa nie
wy cho wa w cze w wie lowy mia ro wej pe da go gi ce dzia³ania). Ko rzy staj¹ ta k ¿e z roz -
wi¹zañ me to dy cz nych go to wych, po niek¹d o nie ja s nym po cho dze niu i ro do wo -
dzie teo re ty cz nym. Zwy kle zro dzo nym na po gra ni czu pra kty ki in ter we ncyj nej
w sy tu a cji wie l kich za gro ¿eñ i ka ta strof oraz te ra pii za bu rzeñ w za cho wa niu lu dzi
bêd¹cych wy ni kiem ja kie goœ kry ty cz ne go, kry zy so we go wy da rze nia oso bi ste go,
lo so we go (Ja mes, Gil li land, Stra te gie in ter we n cji kry zy so wej). Wia do mo wszak, ¿e
nie mo ¿ na stwo rzyæ ogó l nej te o rii wszy stkie go (cho cia¿ pró by w tym za kre sie
wci¹¿ trwaj¹ – przyk³ad: Ken Wi l ber i jego in te gra l na te o ria wszy stkie go). Przez
ana lo giê, nie mo ¿ na zna leŸæ pa na ce um na wsze l kie z³o w ska li ma kro spo³ecz nej
i mi kro spo³ecz nej (od kon fli któw miê dzyna ro do wych po przez ter ro ryzm do ne r -
wic dzie ciê cych i za cho wañ ry zy ko w nych na sto la t ków). A jed nak usi³owa nia
w tym za kre sie trwaj¹, wy kra czaj¹ one zwy kle poza mono dyscy pli no we dzia³ki
i jed no stron ne ujê cia psycho socjo- pedago gicz ne, prawno -krymi nologi cz ne. Tu taj
przy j mu je siê op ty kê mu ta cyjn¹, po przeczn¹, trans dyscy p li now¹. Dobr¹ ilu stra -
cj¹ tego ro dza ju me to dy ki, któ rej uczy siê ta k ¿e pe da go gi ka reso cjali zacy j na
jest dzie³o ju¿ wspo mnia ne Stra te gie in ter we ncji kry zy so wej, wy da ne w Pol sce
w 2008 r., w któ rym od naj du je my li cz ne za le ce nia, typy, za sa dy, regu³y i dy re kty -
wy po stê po wa nia w trud nych, kry zy so wych sy tu a cjach.

30 Les³aw Pyt ka



Po szu ki wa nie al te r na tyw – in spi ra cje psy cho spo³ecz ne

Od doœæ da w na po stu lu je siê wpro wa dza nie do my œle nia i dzia³ania peda gogi -
cz ne go w¹tków „po zy ty w nych”, kon stru kty w nych, twó r czych, zw³asz cza wo bec
prze³ado wa nia po stu laty wno œci¹ ne ga tywn¹ typu „nie na le ¿y”, „nie wol no, pe da -
gog musi”. Pie r wszym przyk³adem niech bê dzie po jê cie „twó r czej ad ap ta cji”. Jej
ce lem nie jest pro ste do sto so wa nie cz³owie ka z za bu rze nia mi za cho wa nia, de wian -
ta, nie przy stoso wane go – do ist niej¹cych stan dar dów i norm spo³ecz nych ale me -
dio wa ne w in ter aka cjach spo³ecz nych. Efe ktem tego ma byæ twó r cze, auto no mi cz -
ne usamo dzie l nie nie w za kre sie po dej mo wa nych przez pod miot de cy zji (Obu -
cho wski). Dru gi przyk³ad to (zal¹¿ko wa) te o ria twó r czej samo dzie l no œci wy cho -
wan ka (Cza pów, 1978), wed³ug któ rej istot¹ reso cja li za cji jest samo rea li za cja
cz³owie ka przez wy ko rzy sta nie jego mo c nych stron (ta len tów i zdo l no œci) w pro ce -
sie roz wo ju i op ty ma l nej, wtó r nej so cja li za cji. Trze cia egze mpli fi ka cja to kon ce p -
cja „kre a ty w nej pro fi la kty ki spo³ecz nej” czy li reso cja li za cji po ten cja l nej sfo r mu -
³owa na naj bar dziej kon sek wen t nie i kla ro w nie przez J. Kwa œ nie wskie go (1984),
któ rej g³ów nym po stu la tem jest wy ko rzy sta nie na tu ra l nej od po rno œci i po ten -
cja³ów lu dz kich oraz tzw. po zy ty w nych œro d ków w za po bie ga niu de wia cjom i pa -
to lo giom, meta fo ry cz nie na zy wa nych „chwa stem spo³ecz nym” lub „lu dz kim od -
pa dem” (Py t ka, Kara, mi³osier dzie, reso cja li za cja: Sa kra li za cja ve r sus uty li za cja
lu dz kich od pa dów). W jê zy ku sto so wa nym do opi su ró¿ no rod no œci pa to lo gii
spo³ecz nych po brzmie waj¹ cza sa mi nu t ki post moder nisty cz nej ide o lo gii „ ¿y cia na 
prze mia³”, lu dzi bez szans, wy alie no wa nych, margi nali zo wa nych, od rzu co nych
przez sy stem spo³ecz ny (Ba u man, ¯ycie na prze mia³, 2005). Tym cza sem, od wra -
caj¹c per spe kty wê mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e to sam sy stem spo³ecz ny wraz z jego
agen da mi kon tro li spo³ecz nej pro du ku je pa to lo giê spo³eczn¹, co do sko na le wy ka -
za³ swe go cza su P. Mo czyd³owski (Mo czyd³owski, Dru gie ¿y cie wiê zie nia) ana li -
zuj¹c fun kcjo no wa nie in sty tu cji to ta l nej i jej psy cho logi cz ne i spo³ecz ne sku t ki
(Ko se wski, Lu dzie w sy tu a cjach po ku sy i upo ko rze nia, 1986). Czwart¹ egze m p li -
fi kacj¹ alte rna ty w nych po dejœæ do rea da p ta cji i po li ty ki spo³ecz nej wo bec „nie po -
pra wnych, nie przy stoso wa nych, zbun to wa nych” a zw³asz cza re cy dy wi stów jest
zro dzo na sto sun ko wo nie da w no kon ce p cja edu ka cji in klu zy j nej maj¹ca prze de
wszy stkim swe roz wi niê cie i za sto so wa nie w ra mach pe da go gi ki rewa lida cy j nej.
Tak jak nie gdyœ wy po wie dzia ne przez M. Grze go rzewsk¹ zda nie „nie ma ka le ki
jest cz³owiek” tak wspó³cze œ nie zgod nie z za³o¿e nia mi in klu zyj no œci (re in te gra cji,
w³¹cza nia spo³ecz ne go, desty gmaty zo wa nia) – na le ¿y prze trans po no waæ i po wie -
dzieæ, ¿e w wy cho wa niu re so cja li zuj¹cym „nie ma prze stê pcy jest cz³owiek”.

Edu ka cja in klu zy j na oz na cza, ¿e g³ówny akcent po³o¿o ny zo sta je na or ga ni za -
cjê œro do wi ska do spe cy fi cz nych po trzeb osób z za bu rze nia mi przy sto so wa nia,
zmar gina lizo wa nych i prze stê pców. In ny mi s³owy to spo³ecze ñ stwo i jego s³u¿by
po win ny do sto so waæ siê do „niedo sto so wa nych” w wiê kszym za kre sie ni¿ to dzie -
je siê obe c nie. Re e du ka cja in klu zy j na, to coœ wiê cej ni¿ re in te gra cja spo³ecz na. Ta
pie r wsza wy ma ga zmia ny spo³ecz nej w ska li ma kro by osi¹gn¹æ za do wa laj¹ce wy -

Pe dag ogi ka re soc jali zac yjna w Uniw ersy tec ie War szaws kim. Wczo raj, dziœ, ju tro?  31



ni ki w ska li mi kro, czy li na po zio mie jed no stek lu dz kich i grup lu dz kich z trud no -
œcia mi adap tacy j ny mi. Ta dru ga wci¹¿ wspie ra siê ide¹ po pra wy, psy cho ko re kcji
i wra sta nia w nie chcia ne nie kie dy role spo³ecz ne i styg ma ty zu je wci¹¿ oto cze nie
spo³ecz ne. Mówi¹c wprost, to na uczy cie li i wy cho wa w ców, pra co w ni ków so cja l -
nych i ku ra to rów na le ¿y do sto so waæ do ich pod opie cz nych, a nie od wro t nie. Prze -
wi dy wa nym efe ktem dzia³añ in klu zy j nych w ra mach okre œlo nej po li ty ki wy cho -
wa w czej i peni ten cja r nej po win na byæ zmia na in ter akcji spo³ecz nych i nie któ rych
wy mia rów to ¿ sa mo œci oso bo wej, któr¹ od pe w ne go cza su na zy wa siê „twórcz¹ re -
so cja li zacj¹” (Ko no pczy ñ ski, Twó r cza reso cja li za cja, 1996; Me to dy twó r czej reso -
cja li za cji 2007 i inne). Wspo mnia ny au tor po stu lu je jed nak ko nie cz noœæ zmia ny
za³o¿eñ pod sta wo wych: pro po nu je od rzu ce nie kore kcyjno -napra wcze go mo de lu
dzia³añ reso cjali zacy j nych, na rzecz kre acy j ne go bu do wa nia no wej to ¿ sa mo œci
wy cho wan ka, na ba zie ist niej¹cych w nim po ten cja³ów po zna w czych, emo cjo na l -
nych i ope ra cy j nych. Pro ces taki roz po czy na³by siê od zmia ny ko stiu mu, od rzu ce -
nia sty g ma tu prze stê pcy, de wian ta, nie uda cz ni ka na rzecz in nych co raz bar dziej
kon stru kty w nych jed no stko wo i spo³ecz nie ko stiu mów, pro wadz¹cych do trans for -
ma cji w za kre sie pe³nio nych przez sie bie ról spo³ecz nych i w ko ñ cu, po przez samo -
re a li zacjê do zmia ny „oso bowo œcio we go j¹dra”, któ rym jest w³asna, nowa twarz
spo³ecz na. £atwo za uwa ¿yæ, ¿e kon ce p cja twó r czej reso cja li za cji w ujê ciu M. Ko -
no pczy ñ skie go ma pro we nie ncjê nie co te a traln¹ nawi¹zuj¹c¹ do „te a tru ¿y cia co -
dzien ne go” (Gof f man) jak i do jego w³as nych do œwia d czeñ zwi¹za nych z te a trem
reso cjali zacy j nym Sce na CODA (1995–1996) i Sto wa rzy sze niem Ars pro Edu ca -
tio nis – efe me ry da mi ale ja k ¿e twó r czy mi. Wszy stkie te przyk³ady ilu struj¹ kie run -
ki po szu ki wañ w ob rê bie pe da go gi ki reso cjali zacy j nej osta t nich lat. S³abo œci¹ tych
po mys³ów jest brak trwa³ych wdro ¿eñ. O pró bach mniej lub bar dziej uda nych, czy
nie uda nych roz wi¹zañ pra kty cz nych, mó wiê w na stê p nym aka pi cie. 

Ko le j ny mi alte rna tyw ny mi roz wi¹za nia mi pro pono wa ny mi od lat s¹ kon ce pcje
spra wied li we go ka ra nia (Ba³an dy no wicz) oraz – o czym wspo mi na³em wcze œ niej
– sy ste mu do brze zor gani zowa ne go, sy ste mu pro ba cji, czy li reso cja li za cji w wa -
run kach wol no œcio wych dla pe w nych ka te go rii prze stê pców, dla któ rych uwiê zie -
nie za miast po móc w spo³ecz nej rea da p ta cji, pog³êbia pro ce sy pato lo gi za cji za cho -
wañ, ni sz czy to, co w cz³owie ku osa dzo nym zak³ad zie ka r nym jest je sz cze zdro we
i do bre. Jed na k ¿e, nie do cze ka no siê wdro ¿eñ w tym za kre sie, po do b nie jak nie
uda³o siê do ko naæ pe³nej re fo r my sy ste mu reso cja li za cji nie le t nich, pisz¹cemu
te s³owa, co nie oz na cza re zy g na cji z da l szych prób po pra wy sy tu a cji i losu lu dzi
osa dzo nych. Naj wiê kszym moim oso bi stym osi¹gniê ciem by³o za pro je kto wanie
i w dro ¿e nie ki l ku no wych pla có wek reso cjali zacy j nych dla nie le t nich, zwa nych
m³od zie ¿o wy mi oœro d ka mi ad ap ta cji spo³ecz nej (Py t ka, red., O sta nie wdra ¿a nia
re fo r my reso cja li za cji w zak³adach po pra wczych, 1999). Pisa³em o tym wie lo kro t -
nie w ró ¿ nych mie j s cach, przy ró ¿ nych oka zjach, nie kryj¹c w³as ne go roz cza ro wa -
nia bra kiem woli po li ty cz nej ze stro ny re so r tu spra wied li wo œci, któ re mu ki l ka
lat s³u¿y³em z nad ziej¹, ¿e mo ¿ li we s¹ ko rzy st ne zmia ny w za kre sie pra wa dla nie -
le t nich jak i me ta mor fo zy organi zacyjno -pedago gicz ne gwa ran tuj¹ce wiêksz¹ sku -
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te cz noœæ reso cja li za cji insty tucjo na l nej nie le t nich. Jed na k ¿e nie na le ¿y my liæ roli
eks per ta czy uczo ne go z rol¹ urzêd ni ka mini ste rial ne go czy s¹do we go, dla któ re go
wa ¿ nie j sze s¹ prio ry te ty biurokratyczne ni¿ teoretyczne czy metodyczne wy ni ka -
j¹ce z badañ naukowych.

Kon te ksty aksjo lo gi cz ne, teo re ty cz ne, me to dy cz ne wy cho wa nia
re so cja li zuj¹cego

Ewo lu cja jê zy ka pe da go gi ki reso cjali zacy j nej, sty mu lo wa na jest prze de wszy -
stkim z wpro wa dza niem do niej, jako szero ko-pa s mo wej dys cy p lin roz ma i tych po -
mys³ów, te o rii i mo de li dzia³ania pro wadz¹cych do po¿¹da nych zmian w spo³ecz -
nym i oso bi stym fun kcjo no wa niu jed no stki jak i do zmian w jej oto cze niu
fi zy cz nym i spo³ecz nym. Ka te go ri¹ pod sta wow¹ na rzu caj¹c¹ siê w spo sób oczy wi -
sty, gdy ana li zu je siê treœæ wy po wie dzi peda go gi cz nych, jest „zmia na”, ja kaœ mo -
dy fi ka cja. Kogo i cze go ma do ty czyæ, w ja kim za kre sie oraz ja ki mi spo so ba mi
i œro d ka mi ma byæ osi¹gniê ta? Na tak sfo r mu³owa ne py ta nie czy sze reg py tañ, od -
po wie dzi by waj¹ ró ¿ ne w za le ¿ no œci od ja w nych i ukry tych za³o¿eñ aksjo lo gi cz -
nych, teo re ty cz nych i me to dy cz nych tych, któ rzy tê dys cy p li nê upra wiaj¹.

Jed na k ¿e po jê ciem cen tra l nym dla pe da go gi ki reso cjali zacy j nej jest „wy cho -
wa nie re so cja li zuj¹ce” spe³niaj¹ce jedn¹ z trzech fun kcji (obok opie ki i te ra pii re -
so cja li zuj¹cej).

O ile reso cja li za cja obe j mu je ca³okszta³t za bie gów, maj¹cych na celu przy sto -
so wa nie jed no stki do ¿y cia spo³ecz ne go zgod ne go z no r ma mi i regu³ami te j ¿e
spo³ecz no œci, o tyle samo wy cho wa nie obe j mu je ty l ko te stra te gie, pro ce du ry
i me to dy po stê po wa nia, któ re maj¹ na celu wywo³anie ko rzy st nych zmian w za -
cho wa niach, mo ty wa cjach i stru ktu rach regu la cy j nych jed no stki nie przy stoso -
wa nej. Jed no stka ta bywa po j mo wa na jako auto no mi cz ny pod miot zgod nie
z przy jêt¹ aksjo lo gi¹ pe da go giczn¹. Ta na to miast nie za wsze po kry wa siê z ide o -
lo gi¹ pe ni ten cjarn¹ czy karn¹ (ewen tu a l nie so cjaln¹) do pu sz czaj¹c¹ jako me to dê
prost¹ ma ni pu la cjê, za stra sza nie czy gro ¿e nie œro d ka mi przy mu su. Wszê dzie
tam, gdzie po ja wia siê ogra ni cze nie wol no œci oso bi s tych, tam wy cho wa nie czy
jego usi³owa nie, sta je siê pro ble maty cz ne. Zwy kle prze ra dza siê ono w ja kiœ ro -
dzaj ty ra nii, pod porz¹dko wa nia jed nej ka te go rii lu dzi in nej, uzu r puj¹cej swe pra -
wa do ste ro wa nia za cho wa nia mi i mo ty wa cja mi lu dz ki mi w ska li indy widu a l nej
i zbio ro wej bez re s pe kto wa nia pod mio to wo œci jed no stek. W ta kiej sy tu a cji, tzw.
wy cho wa nie peni ten cja r ne, mi mo cho dem prze kszta³ca siê w tre ning spra w no œci
albo zwyk³¹ tre su rê. Wy cho wa nie re so cja li zuj¹ce in spi ru je siê ide¹ mi³osier dzia
i mi³oœci bli Ÿ nie go wo bec tego, któ ry zb³¹dzi³, wy ko lei³ siê, zo sta³ od rzu co ny
i po tê pio ny, os¹dzo ny i styg maty zo wa ny jako wy ko le je niec lub kry mi na li sta.
Wy cho wa nie ma spe³niæ fun kcjê jego we wnê trz nej prze mia ny, swo i stej trans fo r -
ma cji du cho wej, psy chi cz nej, mo ra l nej, moty wa cy j nej i beha wio ra l nej.
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Pod miot wy cho wa nia re so cja li zuj¹cego to „syn mar no tra w ny”, któ ry pra g nie
po wró ciæ do „domu ojca swe go”, tj. do spo³ecz no œci, któr¹ zdra dzi³, po rzu ci³ lub
wy alie no wa³ siê z niej. Na to miast w pe w nej opo zy cji do wy cho wa nia re so cja li -
zuj¹cego po zo sta je tra kto wa nie peni ten cja r ne, któ re ze swej na tu ry i ety mo lo gii
jest po stê po wa niem in spi ro wa nym puni ty w no œci¹, spra wie d liw¹ (lub nie) odp³at¹
za nie go dzi wo œci pe ten ta, pen sjo na riu sza, ska za ne go, od po ku to waæ z³o wyrz¹dzo -
ne in nym (spo³ecz no œci). St¹d uspra wied li wio na wy da je siê tu izo la cja wiê zien na,
sto so wa nie san kcji ka r nych, wzma ga nie do le gli wo œci wy ko na nia kary w przy pa d -
ku re cy dy wy prze stê pczej. Wy ni ka te¿ st¹d wie le dy le ma tów: czy i na ile mo ¿ li we
s¹ od dzia³ywa nia wy cho wa w cze za kra ta mi? czy ³agod nie rzecz uj muj¹c, mo ¿ na
upra wiaæ wy cho wa nie „ku wol no œci” pod nad zo rem pro kura to r sko-s¹do wym czy
ku ra tel¹ gro¿¹c¹ ogra ni cze niem lub utrat¹ wol no œci? Wy cho wa nie re so cja li zuj¹ce
kon cen tru je siê na oso bie i god no œci cz³owie ka, st¹d w du ¿ej mie rze jest wy cho wa -
niem re- per sona li zuj¹cym, ods³aniaj¹cym na nowo „oso bê” wy cho wan ka w no wym
kon te k œcie spo³ecz no- mora l nym. W sen sie w¹skim wy cho wa nie re so cja li zuj¹ce to
jed na z fun kcji (wewnê trzno- wyni ko wych) uk³adu spo³ecz ne go. Obe j mu je ono
dzia³al noœæ kszta³tuj¹c¹ i ko ry guj¹c¹, tzn. na ucza nie i roz wi ja nie umie jê t no œci,
zdo l no œci i ta len tów przez akty w noœæ szkoln¹, sa mo kszta³ce niow¹ i pra co w nicz¹
oraz ko ry go wa nie form i tre œci za baw (akty w no œci lu dy cz nych) oraz re kre a cji.

S³u¿¹ temu me to dy sty mu lo wa nia i wzma c nia nia. Po zwa laj¹ one kre o waæ i roz -
wi jaæ nowe wy mia ry rze czy wi sto œci wy cho wa w czej lub wrêcz stwa rzaæ zupe³nie
now¹ rze czy wi stoœæ. Wy cho wa nie re so cja li zuj¹ce jest za tem od dzia³ywa niem na u -
czaj¹cym i roz wi jaj¹cym. Wed³ug Cz. Cza pó wa (1978): „Wy cho wa nie na uczaj¹ce, 
s³u¿¹ce reso cja li za cji – to sty mu lo wa nie i wzma c nia nie ucze nia siê re e du kuj¹cego
re zu l ta ty ucze nia siê wy ko le jaj¹cego oraz sty mu lo wa nie i wzma c nia nie ucze nia siê 
edu kuj¹cego w za kre sie dot¹d za nie dba nych zdo l no œci i sk³on no œci. Wy cho wa nie
roz wi jaj¹ce, s³u¿¹ce reso cja li za cji to u³atwia nie i in spi ro wa nie spon ta ni cz nej aktyw -
no œci sprzy jaj¹cej roz wo jo wi ¿y cio wych d¹¿eñ i pa sji, na tyle si l nych, ¿e wy cho -
wa nek dla nich go tów jest wa l czyæ ze swo im ego cen try cz nym i socjo cen try cz nym
ego i z mem i na tyle cen nych spo³ecz nie, ¿e w opa r ciu o nie wy cho wa nek jest w sta -
nie ³¹czyæ siê z grup¹ kon stru ktywn¹ wo bec spo³ecze ñ stwa”.

Na le ¿y zwró ciæ uwa gê na swo ist¹ dia le kty kê za wart¹ w po jê ciu wy cho wa nie re so -
cja li zuj¹ce – z jed nej stro ny idzie o wy kry cie po ten cja³ów oso bi s tych wy cho wan ka, ta -
kich jak zdo l no œci i ta len ty, a na stê p nie edu ka cy j ne ich ukszta³to wa nie – z dru giej zaœ
cho dzi ta k ¿e o to, aby wtó r nie do ko naæ ko re kty (na pra wy) tego, co nie po¿¹dane,
wa d li we, pato lo gi cz ne. Temu ma s³u¿yæ re e du ka cja jako pod sta wa pro ce su reso cjali -
zo wa nia nie przy stoso wa nych spo³ecz nie, czy li cie r pi¹cych na na rcy sty cz ne za bu rze -
nia oso bo wo œci zwi¹zane z prze ro stem w³as ne go ego i z mu indy widu al ne go (ego izm
ego cen try cz ny) i ego i z mu gru po we go (ego i z mu socjo cen trycz ne go).

Bu duj¹c tê swo ist¹ hy bry dê jê zy kow¹ (wy cho wa nie re so cja li zuj¹ce), Cza pów
wska zy wa³ tym sa mym nie ty l ko na ko re kcy j ny (re kon stru kcyj ny) cha ra kter od -
dzia³ywañ re so cja li zuj¹cych, ale prze de wszy stkim na ich cha ra kter kre a cy j ny,
(kon stru kcy j ny). Wy cho wa nie jest za tem, nie zby wa l nym ele men tem reso cja li za -
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cji, po j mo wa nej na ki l ka spo so bów. W na uce o wy cho wa niu re so cja li zuj¹cym,
czy li w pe da go gi ce reso cjali zacy j nej, wy od rê b nia siê wie le me tod wy cho wa w -
czych, ta kich jak: sty mu lo wa nie i wzma c nia nie akty w no œci inte le ktua l nej i emo -
cjo na l nej, ukie runko wy wa nie in fo r ma cji oraz akty w no œci, po bu dza nie an ga ¿u -
j¹ce  re fle ksje i emo cje, orga ni zo wa nie i wzma c nia nie do œwia d czeñ i sy tu a cji
wy cho wa w czych, od dzia³ywa nia dys cy p li nuj¹ce. 

Syn te ty cz nie rzecz uj muj¹c, wie lopa s mo woœæ i z³o¿o noœæ wy cho wa nia re so cja li -
zuj¹cego uka zu je „skrzyn ka mor folo gi cz na” sy ste mu reso cja li za cji poj mo wa ne go
jako uk³ad sprzê ¿o nych ze sob¹ klas dzia³añ (Py t ka, 2005) w trzech p³asz czy z nach:
– stru ktu ra l nej – po stu lo wa nie, opty mali zo wa nie rea li zo wa nie ce lów i fun kcji;
– fun kcjo na l nej – opie ka, wy cho wa nie, te ra pia;
– pro cedu ra l nej – an tro pote chni ka i kul turo tech ni ka od dzia³ywañ opie ku ñ czych,

wy cho wa w czych i tera peu ty cz nych. 
Wy cho wa nie re so cja li zuj¹ce ma swo je mie j s ce w ka ¿ dej z trzech od mian pe da go gi ki.
Po pie r wsze – jako na uka o wy cho wa niu do sto so wuj¹cym, adap ta cy j nym do ist -
niej¹cego ³adu na tu ral ne go (przy rod ni cze go) i spo³ecz ne go wzma c nia ne go od po -
wied ni mi fo r ma mi kon tro li spo³ecz nej. 
Po dru gie – jako na uka o wy cho wa niu mo dy fi kuj¹cym rze czy wi stoœæ przez jej
refo r mo wa nie, de kon stru kcjê post mode r ni styczn¹. 
Po trze cie – jako na ukê o wy cho wa niu kre uj¹cym now¹ rze czy wi stoœæ, czê sto kroæ
wi r tu aln¹, za stê puj¹c¹ tê re aln¹, pry mi tywn¹ (pe da go gi ka me diów i kon tro li za -
cho wañ przez œro d ki ele ktro ni cz ne). 

Po szu ki wa nie po czu cia bez pie cze ñ stwa indy widu al ne go i spo³ecz ne go pa ra-
do ksa l nie pro wa dzi do za cie œ nia nia siê krê gu lu dz kich swo bód i wol no œci, do sto -
so wa nia sa mo ogra ni czeñ i za bez pie czeñ (kra ty, szta by, bra my, mo ni to ring). Wy -
cho wa nie ma za wsze na celu sty mu lo wa nie i roz wi ja nie kon tro li we wnê trz nej,
maj¹cej byæ gwa ran tem pra worz¹dne go postêpowania. 

Wy cho wa nie re so cja li zuj¹ce wie lo kro t nie po dej mo wa³o i po dej mu je w¹tek dia -
lo gu jed no stki ze spo³ecze ñ stwem, jej bun tu i au to no mii wo bec przy mu sów pra wa,
mo ra l no œci i oby cza ju. W roz ma i tych sy ste mach wy cho wa nia re so cja li zuj¹cego
w ci¹gu wie ków ró ¿ nie kszta³towa³y siê pro po rcje puni ty w no œci i per misy w no œci,
wyko rzy sty wa nia kar i na gród, wy ga sza nia i wzma c nia nia ego i z mu i pro spo³ecz -
no œci. Czê sto kroæ sy ste mom resocja lizacyj no-kore kcyj nym za rzu ca siê ty ra niê
i to ta li ta ryzm de hu ma ni zuj¹cy spo³ecz no œci wiê zien ne. Po ja wi³a siê wiêc kry ty ka
sy ste mów dyscyp linarno -izola cyj nych w la tach 70., ale po wie lu la tach po wra caj¹
g³osy kontr kry ty cz ne. Do tycz¹ przy wró ce nia si l nej kon tro li ze w nê trz nej wo bec
pods¹dnych po zo staj¹cych w œro do wi sku na tu ra l nym (np. ob ro ¿e ele ktro ni cz ne)
wo bec nie udo l no œci reso cjali zacy j nej i wy cho wa w czej in sty tu cji peni ten cja r nych.
Zda niem nie któ rych ba da czy „sen su i ab sur du” reso cja li za cji peni ten cja r nej, po -
pra wczej, od dzia³ywa nia na po pu la cje wiê zien ne na le ¿y ogra ni czyæ do izo la cji
i dys cy p li ny w ge œcie spra wie d li wej odp³aty za krzy w dy pope³nio ne przez z³oczyñ -
ców. Za tem w ta kim po dej œciu po stu lat wy cho wa nia i wspo ma ga nia wy cho waw -
cze go (osa dzo ne go, wiê Ÿ nia, pe ni ten ta), w œro do wi sku za mkniê tym – to uto pi j ne
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mrzon ki, nie maj¹ce szans na re a li za cjê. Wo bec tego usi³owa nia wy cho wa w cze
w wiê zie niu nie tyko s¹ po zba wio ne sen su, ale nie po trze b nie de gra duj¹ pe da go gi kê 
do po zio mu do zo ru beha wio ral ne go. Do bro wo l noœæ peda go gi cz na i przy mus peni -
ten cja r ny s¹ nie zwy kle trud ne do po go dze nia. Pe da go gi ka reso cjali zacy j na k³ad zie
na cisk na kszta³to wa nie kon tro li we wnê trz nej i jej me cha ni z mów u osa dzo ne go,
a peni ten cja ry stka idzie w kie run ku wzma c nia nia kon tro li ze w nê trz nej tech nolo gi -
cz nie co raz bar dziej wyra fi no wa nej. Wy cho wa nie re so cja li zuj¹ce mo ¿ li we jest
tam, gdzie ist nie je cho æ by mi ni ma l ny ale ko nie cz ny za kres wol no œci i swo bód
w za kre sie: pra wa, mo ra l no œci, oby cza ju. Im wiê cej przy mu su tym mniej wy cho -
wa nia w od dzia³ywa niach re so cja li zuj¹cych, na co od da w na wska zuj¹ pe da go dzy
reso cjali zacy j ni i co dzien na pra kty ka wy cho wa w cza i peni ten cja r na. Idzie wiêc
o za cho wa nie za wsze chwie j nej rów no wa gi miê dzy au to no mi¹ jed no stki lu dz kiej
i kon tro li spo³ecznej nad ni¹.

Trzy wa r stwy pe da go gi ki reso cjali zacy j nej

Je œli idzie o pierwsz¹ wa r stwê pe da go gi ki reso cjali zacy j nej (aksjolo giczno- te -
leo lo giczn¹) mo ¿ li we s¹ co naj mniej trzy po dej œcia:
a) do sto so wy waæ jed no stkê do jej œro do wi ska ¿y cio we go czy ra czej jej œro do wi -

sko do niej?
b) do sto so wy waæ jed no stkê (jej za cho wa nia, po sta wy, oso bo woœæ, me cha ni z my

re gu la cyj ne do wy mo gów spo³ecz nych i jej œro do wi ska czy ra czej do ko ny waæ
zmian w jej œro do wi sku by ko rzy st niej na ni¹ wp³ywa³o?

c) jed no cze œ nie do ko ny waæ zmian adap ta cy j nych w jed no st ce i w jej œro do wi sku?
Op cja trze cia uz na wa na bywa za op ty maln¹, cze go do wodz¹ li cz ne ba da nia nad
re so cja li zacj¹ w œro do wi sku na tu ra l nym. Ale to nie ko niec py tañ. 
Mo¿e nie na le ¿y ni ko go do ni cze go do sto so wy waæ (jed no stki do œro do wi ska

czy œro do wi ska do niej) ty l ko ra czej mo dy fi ko waæ wza je m ne re la cje miê dzy ni¹
i œro do wi skiem, czy li do pa so wy waæ je wza je m nie bez g³êbo kiej in ge ren cji w struk -
tury re gu la cyj ne jed no stki i jej œro do wi ska, na za sa dzie po szu ki wa nia, me dio wa nia 
i dia lo gu miê dzy au to no mi¹ jed no stki i kon trol¹ spo³eczn¹? Zni ka tu py ta nie w co
in ge ro waæ mo c niej w jed no stkê czy w œro do wi sko? Mo dy fi ko waæ na le ¿y je dy nie
to co dzie je siê w re la cjach, in ter akcjach jed no stki i spo³ecze ñ stwa. Do bre spo³ecz -
ne fun kcjo no wa nie osi¹gane jest jako od mia na ho me o sta zy czy li swo i stej rów no -
wa gi psy cho spo³ecz nej uzy ski wa nej przez rów no wa ¿e nie sk³on no œci ako mo da tyw -
nych i asy mila cy j nych jed no stki i jej oto cze nia. Jed no stka uzy sku je po czu cie
wol no œci, po zo sta je w zgo dzie z sob¹ i z in ny mi, bez osa du go ry czy, ¿e dzia³a pod
przy mu sem pra wa, mo ra l no œci czy oby cza ju. Ale mo ¿ li we jest je sz cze inne ujê cie
od rzu caj¹ce dwa po prze d nie: za rów no do sto so wa nie jako cel i mo dy fi ka cjê jako
cel nad rzêd ny. Trze cia per spe kty wa jawi siê jako kon se k wen cja my œle nia w ka te -
go riach two rze nia no wej rze czy wi sto œci, no wej to ¿ sa mo œci jed no stki i no we go
oto cze nia spo³ecz ne go, sprzy jaj¹cego roz wo jo wi mo c nych stron cz³owie ka (jed no -
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stki) z wy ko rzy sta niem po ten cja³ów in sta lo wa nych w no wym nie wy klu czaj¹cym
œro do wi sku spo³ecz nym. Tu od naj du je my mie j s ce na my œle nie i dzia³anie in klu zy j -
ne (w³¹czaj¹ce), wy ga szaj¹ce wy klu cze nie i styg ma ty za cjê jed no stek i grup, po ja -
wiaj¹ce siê w po dej œciach i mo de lach tra dy cy j nych („do sto so wa nia do” oraz
„mody fi ko wa nia” ko ry guj¹cego).

Dru ga wa r stwa, teo re ty cz na z jej roz ma i ty mi te o ria mi opiso wo-wy ja œ niaj¹cymi
spo³ecz ne fun kcjo no wa nie jed no stki zdro wej i za bu rzo nej ge ne ru je ta k ¿e sze reg py tañ:
a) Któ re z do stê p nych te o rii naj tra f niej od po wia daj¹ na pra kty cz ne py ta nia pe da -

go gów i kry mi no lo gów po szu kuj¹cych uwa run ko wañ (przy czyn) za cho wañ de -
wia cy j nych czy prze stê pczych?

b) Je œli do ko nu je siê wy bo ru kon kre t nej te o rii (mniej wa ¿ ne ja kiej pro we nie ncji:
psycho- socjo-an tropolo gicz nej) to dla cze go tej w³aœ nie od rzu caj¹c inne?

c) Czy te o rie, na któ re powo³uje siê pe da go gi ka reso cjali zacy j na, sama nie pro du -
kuj¹c ich (np. te o rie ról spo³ecz nych, te o rie po staw ste ro wa nych anta go ni z mem
de stru kty w nym, te o rie sym boli cz ne go in ter akcjo niz mu, kon fli ktu ku l tur, zró¿ -
ni co wa nych powi¹zañ, za bu rzeñ to ¿ sa mo œci, styg ma ty za cji spo³ecz nej, fru stra -
cji i blo ko wa nia po trzeb) – s¹ u¿y te cz ne i daj¹ siê prze³o¿yæ na jê zyk pra kty ki
reso cjali zacy j nej czy li me to dy ki.

 Tu naj czê œciej wy ko rzy stu je siê trzy typy te o rii:
a) beha wio ra l ne,
b) in ter akcy j ne,
c) wie lowy mia ro we (inter dyscy plina r ne, wie lo czyn niko we, ho li sty cz ne, sy ste -

mo we) (Py t ka, Pe da go gi ka reso cjali zacy j na, 2005).
Trze cia warstwa, me to dy cz na czy li naj bar dziej pra kty cz na, ma ta k ¿e swe dy le ma -

ty œci œle powi¹zane z dwie ma wy ¿ej wy mie nio ny mi wa r stwa mi aksjo logi czno- teleo -
lo giczn¹ i te o re tyczn¹. W wa r stwie me to dy cz nej idzie o fo r mu³owa nie za le ceñ
(ta k ty cz nych, stra te gi cz nych, pro cedu ra l nych, me to dy cz nych, te ch ni cz nych i or ga ni -
zacyjnych) na ró ¿ nych po zio mach ogó l no œci, w od nie sie niu do prze kszta³ca nia czy 
two rze nia no we go cz³owie ka jak i w sto sun ku do jego œro do wi ska. Cz. Cza pów
w cy to wa nej tu pra cy „Wy cho wa nie re so cja li zuj¹ce” 1978, do ko na³ sy ste maty za -
cji za le ceñ me to dy cz nych, dziel¹c je na: za sa dy, regu³y i dy re kty wy, ale od ta m te -
go cza su po ja wi³o siê wie le in nych sy ste maty za cji i kla sy fi ka cji roz ma i cie na zy wa -
nych, któ re wpro wa dzaj¹ tro chê za mie sza nia i za mê tu. Sam nie je stem wo l ny od
prób „inno wa cy j nych” w tym za kre sie. S¹ to w³aœ nie pro du kty swo bod nej my œli
ró ¿ nych au to rów d¹¿¹cych do in no wa cji. Czê sto kroæ te „no wo œci”, to ty l ko zmia na 
na zew ni c twa pró ba wy kla ro wa nia, w³as ne go, au to rskie go jê zy ka przy oma wia niu
sta rych pro ble mów i roz grze by wa niu od wie cz nych w¹tków onto lo gi cz nych i epi s -
temo logi cz nych (Czy coœ ist nie je, jak siê prze ja wia, sk¹d o tym wie my i czy wie dza 
ta jest pra wo mo c na?). To ta k ¿e efekt, nie kie dy przy pa d ko wej kon fi gu ra cji ze sta -
wieñ i mo za ik teorety czno-me tody cz nych bu do wa nych z prze ko na niem, ¿e to
w tym wy ra ¿a siê inno wa cy j noœæ my œli peda go gi cz nej. Ana lo gi cz ne trud no œci
w kla sy fi ka cjach roz ma i tych „za sad i regu³” wy stê puj¹ w dy da kty ce, gdy ta
odesz³a od sta rych sy ste maty za cji W. Oko nia czy K. Soœ ni c kie go. 
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Pe da go gi ka reso cjali zacy j na ma pe wien sta³y rdzeñ (naj bar dziej sta³y w wa r -
stwie aksjolo giczno- teleolo gicz nej) ale te¿ ule ga mo dom teo re ty cz nym i me to dy -
cz nym, zwy kle pod wp³ywem tego co dzie je siê w dzie dzi nach po kre w nych czy li
tych z któ rych ko rzy sta. Nie cho dzi mi tym ra zem ty l ko o has³a inter dyscyp linar no -
œci, wielo dyscyp linar no œci, czy trans dyscyp lino wo œci i me to do lo giê ba dañ „inte -
gralno -kultu ro wych”. Idzie mi o bar dziej przy zie m ne i kon kre t ne po mys³y, któ re
uzy skuj¹ sta tus kon ce pcji, mo de li metody czno-te orety cz nych. W za le ¿ no œci od
tego, co uz na je siê za isto tê (j¹dro) nie przy stoso wa nia spo³ecz ne go, wy ko le je nia
czy de wia cji, roz ma i cie kszta³tuj¹ siê po mys³y ba da w cze i diag no sty cz ne jak mie -
rzyæ, opi sy waæ i wy ja œ niaæ te fe no me ny i co wiê cej jak w nie in ge ro waæ me to dy cz -
nie, ope ra cy j nie czy te¿ w jaki sposób im zapobiegaæ. 

Tak oto odwo³uj¹c siê do hi sto rii pe da go gi ki reso cjali zacy j nej jako dys cy p li ny
teo re ty cz nej (po mi jam w¹tek pra kty cz ny), daje siê za uwa ¿yæ, ¿e u aka de mi c kich
oj ców tej dys cy p li ny w Pol sce, w œcis³ym sen sie, tj. St. Je d le wskie go i Cz. Cza pó -
wa jed nym z te r mi nów pod sta wo wych u¿y wa nych we wszy stkich przy pa d kach
jest „wy ko le je nie” prze stê pcze i oby cza jo we. Ro zu mia ne ma byæ ono jako swo i sty
uk³ad po staw, zdo mi no wa nych anta go ni z mem de stru kty w nym lub wa d li wie zin te -
gro wa nych, cze go efe ktem s¹ za cho wa nia po zo staj¹ce w sprze cz no œci z no r ma mi
pra wny mi, mo ra l ny mi lub oby cza jo wy mi. Za tem po jê cie „po sta wy” zdo mi no wa³o
za rów no dia g no sty kê jak i me to dy kê wa r sza wskiej szko³y pe da go gi ki reso cjali -
zacy j nej pod wp³ywem dy na mi cz nie roz wi jaj¹cej siê psy cho lo gii spo³ecz nej
i so cjo lo gii lat sie dem dzie si¹tych. W sen sie em pi ry cz nym, la wi no wo mno ¿y³y siê
ba da nia po staw i ich ko re la tów psy cho spo³ecz nych (Po spi szyl, Ana li za wa d li wych 
po staw spo³ecz nych m³od zie ¿y; Cza pów, Po sta wy m³od zie ¿y pra cuj¹cej; No wak,
Po sta wy m³odych Po la ków wo bec...; Kwa œ nie wski, Spo ³ecze ñ stwo wo bec de wia -
cji... itp.). Pra wie rów no le gle za czê to wpro wa dzaæ, jako nie zwy kle no œ ne inne
po jê cie „roli spo³ecz nej” oraz so cja li za cji pra wid³owej i „zwi ch niê tej” pod ewi dent -
nym wp³ywem roz li cz nych prac so cjo logi cz nych (zw³asz cza ba dañ em pi ry cz -
nych). Wy ko le je nie spo³ecz ne jawi³o siê wiêc jako kon strukt obe j muj¹cy po sta wy
antagoni styczno- destru ktyw ne wo bec ist niej¹cego ³adu nor maty w ne go (o ile ten
³ad by³) ale ta k ¿e w sk³ad tego kon stru ktu wcho dzi³a ne ga ty w na oce na fun kcjo no -
wa nia w ro lach spo³ecz nych wa ¿ nych dla sy ste mu spo³ecz ne go (Pa r sons) i wy ni -
kaj¹ce z tego ne ga ty w ne po jê cie styg ma ty za cji (Le mert). A wiêc odwo³ywa no siê
do sy ste mu spo³ecz ne go jako swo i ste go „te a tru ¿y cia co dzien ne go” (Gof f man).
Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e oby d wa po jê cia „po sta wy” i „roli” mia³y swe re per ku sje me to -
dy cz ne w od nie sie niu do reso cja li za cji. Pro ces reso cja li za cji de fi nio wa ny by³ jako
kszta³to wa nie po staw kon stru kty w nych spo³ecz nie i wra sta nie a kon stru kty w ne
role spo³ecz ne (re e du ka cja). Pod wp³ywem prac zo rien to wa nych bio lo gi cz nie
i psy cho logi cz nie spe cja l nej wagi na bra³o po jê cie „po trze by” ich hie ra r chii, ich de -
pry wa cji, np. odtr¹ce nie emo cjo na l ne dzie cka przez ro dzi ców, lub przez sy stem
spo³ecz ny (Ban du ra, Wa l ters, Agre sja w okre sie do ra sta nia, 1968; Za zzo, Odtr¹ce -
nie). W zwi¹zku z tym isto t nym sk³ad ni kiem reso cja li za cji oprócz le cze nia (te ra pii
beha wio ra l nej i wy cho wa nia poj mo wa ne go jako kszta³to wa nie po staw i ich sk³ad -
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ni ków) do cho dzi jej trze ci sk³ad nik opie ka, maj¹ca na celu za spo ka ja nie po trzeb
pie r wsze go i dru gie go rzê du u pod opie cz ne go. Osta te cz nie wy kla ro wa³y siê w ujê -
ciu Cza pó wo wskim trzy funk cje reso cja li za cji: opie ka re so cja li zuj¹ca, wy cho wa nie 
re so cja li zuj¹ce i te ra pia re so cja li zuj¹ca (Cza pów, 1978). Wsku tek roz wo ju li cz -
nych ba dañ nad prze ja wa mi pa to lo gii spo³ecz nej (Pod gó re cki i inni, 1976, 1984,
1986) oraz pod wp³ywem prac krymi nolo gi cz nych (Ja si ñ ski, red., Za gad nie nia nie -
przy stoso wa nia spo³ecz ne go i prze stê pczo œci w Pol sce, 1979), co raz po wszech niej
za czê to u¿y waæ po jê cia „nie przy stoso wa nia spo³ecz ne go” obok ist niej¹cego ju¿
te r mi nu (uku te go przez Grze go rzewsk¹ i J. Kono pni c kie go, Nie do sto sowa nie
spo³ecz ne, 1970). Pe w ne go ro dza ju ba³agan ter mino logi cz ny, któ ry po ja wi³ siê
w la tach sie dem dzie si¹tych trwa do dziœ a na wet, siê zwiê ksza. Na tle roz ma i to -
œci ujêæ (demo ra li za cja, wy ko le je nie, de wia cja, nie przy stoso wa nie spo ³ecz ne, pa -
to lo gia spo³ecz na, prze stê pczoœæ), na pocz¹tku lat osiem dzie si¹tych L. Py t ka usi³o -
wa³ do ko naæ uporz¹dko wañ teo re ty cz nych i za pro po no wa³ wie lo aspe ktow¹
de fi ni cjê nie przy stoso wa nia spo³ecz ne go dzie ci i m³od zie ¿y i jed no cze œ nie opra co -
wa³ te ch ni kê dia g no styczn¹ do wstê p ne go po mia ru nie przy stoso wa nia spo³ecz ne -
go nie le t nich zwan¹ Skal¹ Nie przy stoso wa nia Spo³ecz ne go. U teo re ty cz nych pod -
staw kon stru kcji tej ska li od naj du je my te o rie ról spo³ecz nych, po staw
antagoni styczno- destru ktyw nych oraz na zna cza nia spo³ecz ne go. L. Py t ka za pro -
po no wa³ w³asn¹ de fi ni cjê nie przy stoso wa nia spo³ecz ne go dzie ci i m³od zie ¿y in te -
gruj¹c¹ ró ¿ ne po dej œcia. Nie przy stoso wa nie wy ra ¿a siê jego zda niem w:
a) w nie adek wa t nym fun kcjo no wa niu w ro lach spo³ecz nych wa ¿ nych dla da ne go

sy ste mu spo³ecz ne go,
b) w prze ja wia niu po staw antagoni styczno- destru ktyw nych wo bec ist niej¹cego

porz¹dku pra wne go, mo ra l ne go i oby cza jo we go,
c) w nie umie jêt no œci lub nie chê ci do za spo ka ja nia po trzeb pie r wsze go i dru gie go

rzê du w spo sób dopu sz cza l ny i akce p to wa ny spo³ecz nie. 
Pra wdopo dobie ñ stwo nie przy stoso wa nia jest tym wiê ksze im:
a) wy ¿sza jest ku mu la cja nie ko rzy st nych czyn ni ków socjo kul tu ro wych (w tym

na zna czaj¹cych jed no stkê jako de wia cyjn¹),
b) wy ¿szy jest po ziom na gro ma dze nia nie ko rzy st nych czyn ni ków biop sy chi cz -

nych (w tym za bu rzeñ neurop sychia try cz nych, sty g ma ty zuj¹cych jed no stkê
jako od mie ñ ca organi czno-p sychi czne go,

c) im si l nie j sze s¹ sy tu a cje po ku sy od dzia³uj¹ce na jed no stkê prze ¿y waj¹c¹ dy le -
ma ty mo ra l ne.
W kon se k wen cji pe³na pa le ta od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych pro po no wa na

przez tego au to ra obe j mu je stra te gie i pro ce du ry skon cen tro wa ne na: ro lach
spo³ecz nych, po sta wach, po trze bach oraz czyn ni kach (tkwi¹cych w jed no st ce i jej
œro do wi sku) zwiê kszaj¹cych od po rnoœæ psy cho spo³eczn¹ na ule ga nie po ku som
i wp³ywom de stru kty w nym. Mówi¹c kró t ko, L. Py t ka po szed³ w œla dy Cz. Cza pó wa
i w syn te ty cz ny spo sób za war³ me to dy kê wy cho wa nia re so cja li zuj¹cego w tzw.
skrzyn ce mor folo gi cz nej sy ste mu reso cja li za cji, wy cze r puj¹co opi san¹ w „Pe da -
go gi ce reso cjali zacy j nej”.
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Jed na k ¿e ucze ni i ba da cze zo rien to wa ni psy cho logi cz nie, zja wi ska ne ga ty w ne:
pa to lo gie i prze stê pczoœæ usi³owa li wy ja œ niaæ odwo³uj¹c siê do kon stru któw bar -
dziej z³o¿o nych ni¿ po sta wa czy rola. Odwo³ywa li siê do po jê cia oso bo wo œci psy -
cho paty cz nej, po tem anty spo³ecz nej (Po spi szyl, Psy cho pa tia; Ra do cho ñ ski, Oso -
bo woœæ anty spo³ecz na). Przez pe wien czas ist nia³a wia ra, ¿e uda siê skon stru o waæ
mo del oso bo wo œci prze stê pczej (Le Blanc, Fre chet te), któ ry by³by u¿y te cz ny
w kry mi no lo gii i pe da go gi ce reso cjali zacy j nej, osta te cz nie jed nak nie da³o siê tego
zro biæ z wie lu wzglê dów, któ re w tej chwi li po mi nê. Jed na k ¿e usi³owa nia i po szu -
ki wa nia te o re ty ków, em pi ry ków i me to dy ków za gra ni cz nych przy nios³y w kon se -
k wen cji pe w ne mo de le od dzia³ywa nia re so cja li zuj¹cego, zw³asz cza na nie le t nich
prze stê pców (Po spi szyl, Py t ka). My œlê tu o mo de lach zró¿ ni co wa nych od dzia -
³ywañ wy ni kaj¹cych z te o rii roz wo ju doj rza³oœci inter perso na l nej (Py t ka) oraz sy ste -
mie diagno styczno -metody cz nym „I- le vel”, któ re zo sta³y opi sa ne w in nym mie j s -
cu, a ta k ¿e o kon ce pcji po da t no œci na od dzia³ywa nia ko re kcy j ne Quya (Po spi szyl).
Oby d wie wi¹za³y pro ces reso cjali zacy j nej zmia ny w ka te go riach ko re ktu ry stru k -
tur regu la cy j nych oso bo wo œci, post rze ga nia sie bie i œwia ta i co wiê cej ofe ro wa³y
doœæ prze j rzy ste typy i pod ty py diag no sty cz ne, dla któ rych prze wi dy wa no indy -
widu a l ne, zró¿ ni co wa ne pro gra my reso cjali zacy j ne (tre a t ment). W tym, psy cho lo -
gi zuj¹cym nu r cie zna laz³a siê ta k ¿e te o ria au to no mu M. Ma zu ra, na sze go ro dzi me -
go uczo ne go za j muj¹cego siê uk³ada mi samo dzie l ny mi. Jej trans plan ta cji na grunt
pe da go gi ki doœæ upo r czy wie pró bo wa li do ko naæ L. Py t ka i W.W. Szczê s ny. Jej
œla dy od naj du je my w naj bar dziej po pu la r nych pod rê cz ni kach dla stu diuj¹cych
reso cja li za cjê i na uki po kre w ne (Py t ka, 2005; Szczê s ny, 2003, 2007). Naj wa ¿ -
niejsz¹ kon kluzj¹ te o rii au to no mu jest kon sta ta cja, tzw. cha ra kter sy ste mu auto -
nomi cz ne go ro zu mia ny jako „ze spó³ szty w nych cech ste ro w ni czych” jest nie prze -
ra bial ny a je œli ule ga zmia nom to „sa mo rzu t nym” a nie ce lo wym. W zwi¹zku z tym
usi³owa nia w za kre sie mo dy fi ka cji, kon for mi za cji cha ra kte ru ska za ne s¹ na klê skê. 
W zwi¹zku z tym kie ru nek pod sta wo wy w ge ne ro wa niu za cho wañ osób z za bu rze -
nia mi przy sto so wa nia to dopa so wy wa nie sy tu a cji wy cho wa w czych do pa ra me -
trów chara ktero logi cz nych jed no stki po j mo wa nej jako uk³ad (sy stem) auto no mi cz -
ny (sa mo dzie l ny). Tu w³aœ nie ist nie je zbie ¿ noœæ kon ce p cji in klu zy j nych
z wcze œ niejsz¹ wsza k ¿e te o ri¹ au to no mu M. Ma zu ra i te o ria mi „zró¿ ni co wa nych
od dzia³ywañ. Sa mo dzie l noœæ, samo rea li za cja, kie ro wa nie w³as nym roz wo jem,
kszta³to wa nie do bro sta nu psy cho spo³ecz ne go, wdra ¿a nie odpo wie dzial no œci przez 
sztu kê i ar te te ra piê to w wie lu po mys³ach reso cjali zacy j nych po jê cia pod sta wo we
lub przy naj mniej wi¹¿¹ce w sen sie peda go gi cz nym (Szcze pa niak, 2003; Ko no p -
czy ñ ski, 1996; Flo r czy kie wicz, 2008; Ru do wski).

Mimo pe w ne go o¿y wie nia in spi rowa ne go psy cho lo gi¹ i so cjo lo gi¹ de wia cji
i pe da go gik¹ spe cjaln¹, to nie uda³o siê jed nak stwo rzyæ kon sek wen t nej te o rii reso -
cja li za cji jako kszta³to wa nia oso bo wo œci. Po ja wi³y siê ty l ko lu Ÿ ne pro po zy cje me -
to dy cz ne „tra kto wa nia” psy cho pa tów, pe³ne zreszt¹ sprze cz no œci (Po spi szyl, Psy -
cho pa tia). Tu po wiem, ¿e do pie ro w roku 2008, zo sta³ wy da ny pie r wszy w Pol sce
pod rê cz nik psy cho lo gii reso cja li za cji au to r stwa K. Ostro wskiej. W dzie le tym od -
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naj du je my wie le prób wy ko rzy sta nia wie dzy stri c te psy cho logi cz nej w two rze niu
za le ceñ me to dy cz nych. 

Wre sz cie, na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e oprócz usi³owañ trans plan to wa nia po jê cia oso -
bo wo œci anty spo³ecz nej do pe da go gi ki reso cjali zacy j nej, do ko na³a siê ta k ¿e swo i s -
ta trans la cja po jê cia „to ¿ sa mo œci” z nauk spo³ecz nych i an tro po lo gii ku l tu ro wej do
me to dy ki reso cjali zacy j nej. Do ko na³ tego M. Ko no pczy ñ ski w ksi¹¿ce pt. „Teo re -
ty cz ne pod sta wy me to dy ki kultu rote chni cz nych od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych
wo bec nie le t nich. Za rys kon ce pcji twó r czej reso cja li za cji” (2006). „To ¿ sa moœæ
bywa roz ma i cie de fi nio wa na jak wsze l kie po jê cia u¿y wa ne w hu ma ni sty ce. Wspom -
nia ny au tor uczy ni³ z niej s³owo klucz, wy od rê b niaj¹c za E. Gof f ma nem jej od mia -
nê po zy tywn¹ (gdy ob raz sie bie jest Ÿród³em sa ty s fa kcji) oraz to ¿ sa moœæ ne ga -
tywn¹ (gdy ob raz sie bie obci¹¿ony trud nym do przy jê cia sty g ma tem). St¹d po ja -
wia siê de fi ni cja to ¿ sa mo œci nie le t nich jako: otwa r ty zbiór nie do ko ñ ca
ukszta³to wa nych pa ra me trów oso bo wych, utrud niaj¹cy lub unie mo ¿ li wiaj¹cy
w³aœci we spo so by my œle nia o so bie i w³as nych prio ry te tach, któ rych spo³ecz na
pre zen ta cja jest nie adek wa t na do obo wi¹zuj¹cych wzo r ców ku l tu ro wych i spo³ecz -
nych” s. 10 (Ko no pczy ñ ski, 2006, op.cit.). Za tem, w na stê p stwie przy jê cia ta kiej
per spe kty wy, istot¹ twó r czej reso cja li za cji bê dzie kszta³to wa nie od mien nej to ¿ sa -
mo œci, przez zmia nê pe w nych jej pa ra me trów i wy ko rzy sta nie po ten cja³ów twó r -
czych tkwi¹cych w wy cho wan ku. W grun cie rze czy idzie tu o prze defi nio wa nie
ob ra zu sie bie i w³as nej roli w spo³ecze ñ stwie (gru pach so cja li zuj¹cych). Tak ro zu -
mia na reso cja li za cja to w pie r wszej ko le j no œci „zrzu ca nie sta rych ma sek”
i wk³ada nie no wych. Ale to nie ty l ko o to idzie. Cho dzi ta k ¿e o do ko na nie zmian
stru ktu ra l nych w ob rê bie oso bo wo œci wy cho wan ka w celu wzmo c nie nia jego sa -
mo kon tro li i do bre go spo³ecz ne go fun kcjo no wa nia w no wych ro lach spo³ecz nych.
Jak wi daæ s¹ tu ele men ty nowe ale i sta re. Prze su niê te s¹ mo c no akcen ty z „ko re k -
cji” wy cho wa nia na jego „kre a cjê” i wy ko rzy sta nie auto no mi cz nych mo ty wa cji sa -
me go wy cho wan ka jako ucze st ni ka in ter akcji wy cho wa w czej. Wpro wa dza nie no -
wych po jêæ i kon ce pcji prze j mo wa nych z in nych dys cy p lin oraz ich za sto so wa nie,
zna cz nie po sze rzy³o re pe r tu ar me tod i te ch nik wy cho wa nia re so cja li zuj¹cego. In -
nym przyk³adem ilu struj¹cym sta³oœæ i kon se k wen cjê w sty lu my œle nia przed sta wi -
cie li wa r sza wskiej szko³y pe da go gi ki reso cjali zacy j nej s¹ pró by wkom po no wa nia
doœæ w¹skie go tra dycy j ne go po j mo wa nia „reso cja li za cji” w sze r szy kon tekst psy -
cho spo³ecz ny, inte gralno -kultu ro wy, po przez op ty kê ho li styczn¹, a œci œlej – sy ste -
mow¹, od któ rej nie stro ni³ Cz. Cza pów, o czym by³a ju¿ mowa.

Reso cja li za cja, rea da p ta cja, re in te gra cja spo³ecz na w ujê ciu
sy ste mo wym

Aby uchwy ciæ wielo wy mia ro woœæ, wie lopa s mo woœæ i z³o¿o noœæ wza je mnych
powi¹zañ miê dzy po szcze gól ny mi pod sy ste ma mi sy ste mu spo³ecz ne go, wy ko rzys -
ta³em doœæ sta re po mys³y oraz prze my œle nia w³asne by dojœæ do mo de lu teo rety cz -
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ne go o cha ra kte rze ho li sty cz nym. Jego stru ktu rê, ele men ty i ze spo³y stru ktu ra l no-
-fun kcjo na l ne uka zu je ta be la 1. Pod ni¹ zna j du je my jej la ko ni cz ny opis i ko men -
tarz, uka zuj¹cy wza je m ne powi¹za nia sy ste mów i pod sy ste mów (or ga nizm, oso bo -
woœæ, gru pa spo³ecz na, ku l tu ra) oraz ich fun kcji socja liza cy j nych, inte gra cy j nych,
regu la cy j nych, kon tro l nych. 

Ta be la 1.  Sy stem spo³ecz ny, jego pod sy ste my i fun kcje

Sy ste my,
pod sy ste my

Fun kcje
Ele men ty
stru ktu ry

Ze spo³y
struktu ralno- 
-funkcjo nal ne

Porz¹dek
informa cyjno-
-e nergety cz ny

Ku l tu ra Sta bi l noœæ
nor ma ty w na

Wa r to œci
Wzo ry

ku l tu ro we

So cja li za cja
Edu ka cja

Reso cja li za cja
Rea da p ta cja

+Na sy ce nie–
in fo r macj¹

Spo³ecze ñ stwo In te gra cja
spo³ecz na

No r my
Na ka zy

Pra wo
Mo ra l noœæ
Oby czaj

(Su mie nie
spo³ecz ne) 

Oso bo woœæ Re a li za cja ce lów
jed no stki

(samo rea li za cja)

Re a li za cja ce lów 
gru py

(Spó j noœæ
i so li da r noœæ)

Po li ty ka
Glo ba l na

Re a li za cja ce lów
ma kro spo³ecz nych

Or ga nizm Ad ap ta cja
Ako mo da cja
Asy mi la cja

Role spo³ecz ne
i po sta wy

Eko no mia
Go spo dar ka

(In fra stru ktu ra)

–Na sy ce nie+
ener ge ty cz ne

Ka ¿ dy cz³owiek, to prze de wszy stkim isto ta bio lo gi cz na wraz ze sw¹ ge ne ty cz -
nie uwa run ko wan¹ ana to mi¹ i fi zjo lo gi¹. I jako or ga nizm wcho dzi w re la cje ze
swym oto cze niem fi zy cz nym i spo³ecz nym. Wy mie nia z nim ene r giê oraz in fo r ma -
cjê, czy li utrzy mu je swo i sty me ta bo lizm energe tyczno -infor macyj ny przez ca³e
¿y cie. Pie r wszym za da niem ¿y cio wym cz³owie ka, mówi¹c, po da r wi no wsku jest
utrzy ma nie pe w nej kon tro li nad oto cze niem i nad w³as nym or ga ni z mem – czy li
prze trwa nie. Dru gim, ewen tu a l na re pro du k cja za pe w niaj¹ca ci¹g³oœæ ga tun ku.
Trze cim za da niem to roz rost albo roz wój, oczy wi œcie do pe w nych ty l ko gra nic
(op ty ma l nych). Po tem, po zo sta je ju¿ ty l ko in wo lu cja, sta rze nie siê i œmieræ bio lo -
gi cz na. Naj trud niej przyj¹æ do wia do mo œci tê osta t ni¹ kon sta ta cjê, tak oczy wist¹.
A prze cie¿ œmie r te l noœæ cz³owie ka i jego cie r pie nie uz na wa ne bywa za jed no ze
Ÿró de³ ku l tu ry. Ten iry tuj¹cy sche ma tyzm za sto so wa ny tu bu dzi sprze ciw bar dziej
udu cho wio nych czy te l ni ków, wszak cz³owiek to coœ wiê cej ni¿ cia³o, któ re siê ro -
dzi, eg zy stu je i umie ra. Cz³owiek ma prze cie¿ wie le in nych wy mia rów cho æ by ta -
kich jak: psy cho logi cz ny, spo³ecz ny i ku l tu ro wy (du cho wy). I to w³aœ nie pró bu jê
po ka zaæ przy po mo cy ta be li, w któr¹ wpi sa³em wspo mnia ne wy mia ry wy³aniaj¹ce
siê na po szcze gó l nych po zio mach fun kcjo no wa nia cz³owie ka indy widu al ne go czy
jego spo³ecz no œci. Za sto so wa na tu sy ste mo wa op ty ka uj mu je cz³owie ka i jego
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œwiat w ka te go riach sy ste mo wych, jako sprzê ¿o ne ze sob¹ uk³ady stru ktur i fun k -
cji. Zmia na jed ne go z ele men tów stru ktu ry lub fun kcji poci¹ga za sob¹ sze reg in -
nych zmian trud nych do prze wi dze nia. Za bu rze nie, od chy le nie, dys fun k cja w jed -
nym z nich pro wa dzi do wa d li wo œci dzia³ania ca³ego sy ste mu. Tak, wiêc, gama
po ten cja l nych pa to lo gii roz po czy na siê na po zio mie bio lo gi cz nym, prze cho dzi
przez po ziom psy cho logi cz ny i spo³ecz ny i za trzy mu je siê na po zio mie naj wy ¿ -
szym tzn. sy ste mu ku l tu ry owo cuj¹c meta pato lo gia mi. Utrzy ma nie pra wid³owe go
me ta bo liz mu informa cyjno-e nergety czne go miê dzy pod sy ste ma mi gwa ran tu je
sprawne funkcjonowanie ca³oœci i sprzyja rozwojowi ca³ego systemu, jest Ÿród³em
jego sprawnoœci, skutecznoœci i zdrowia.

Dru gi (psy cho logi cz ny) po ziom fun kcjo no wa nia cz³owie ka wi¹¿e siê
z kszta³ to waniem siê stru ktur po zna w czych, emo cjo na l nych i za cho wa nio wych
oraz wype³nia niem ich tre œcia mi spo³eczno -kul turo wy mi. Jed no stka re a li zu je
w³asne cele ¿y cio we ale w ob rê bie grup pie r wo t nych, prze de wszy stkim ro dzi ny
a na stê p nie gru py ró wie œ ni czej i roz ma i tych grup za da nio wych. Zmu sza na jest do
uw z glêd nia nia nie ty l ko w³as nych in te re sów ale ta k ¿e in te re sów gru po wych.
Umie sz cza siê za tem w nu r cie pod trzy muj¹cym roz ma i te typy po li ty ki ma kro -
spo³ecz nej (od po li ty ki spo³eczno -eko nomi cz nej, po przez po li ty kê zdro wotn¹,
edu ka cyjn¹, so cjaln¹ itd.) pro wa dzo nej przez pa ñ stwo. W ten spo sób, jed no stka
lu dz ka, jako kon kret biop sy chi cz ny wra sta w inny kon kret ja kim jest pod sta wo wa
dla niej gru pa spo³ecz na – kon kre t na: ro dzi na, kla sa szko l na, kon kre t ny zak³ad pra -
cy, kon kre t na lo ka l noœæ (mie j s ce i czas œci œle okre œlo ny –„tu i te raz”).

Trze ci po ziom wra sta nia w spo³ecze ñ stwo i jego ku l tu rê, zo rien to wa ny jest na
cele spo³ecz ne, my œle nie w ka te go riach „my” a nie ty l ko „ja”. Pod sta wo wa fun k cja 
sy ste mu spo³ecz ne go wy ra ¿a siê w za ini cjo wa niu i pod trzy ma niu sta bi l no œci nor -
ma ty w nej ca³ego sy ste mu po przez pro ce sy so cja liza cyj ne, edu ka cy j ne, sk³aniaj¹ce
do uwew nê trz nie nia (in ter nali za cji) norm oby cza jo wych, mo ra l nych i pra wnych.
W³aœ nie na tym po zio mie, wy³ania siê z indy widu a l nej jed no stki – cz³owiek do brze 
lub Ÿle so cja lizo wa ny, wy cho wa ny, ukszta³to wa ny – jako oby wa tel, cz³owiek
uspo³ecz nio ny, pra wid³owo lub wa d li wie fun kcjo nuj¹cy w wa ¿ nych dla sy ste mu
spo³ecz ne go ro lach. Przyk³adem cz³owie ka do brze przy sto sowa ne go jest kon fo r -
mi sta. Wa d li wie so cja lizo wa ny, z nie do bo ra mi lub nad wy ¿ka mi so cja lizo wany mi
to: „unde rso cia li zed man” lub „over so cia li zed man” – czy li cz³owiek niedo socja -
lizo wa ny lub prze socja lizo wa ny. Egze mpli fi ka cja pie r wsze go – to oso bo woœæ
aspo³ecz na lub anty spo³ecz na, psy cho paty cz nie nie wra ¿ li wa na cudz¹ krzy w dê,
przyk³adem dru gie go – to oso bo woœæ neu ro ty cz na, nad wra ¿ li wa itp. Na tym po zio -
mie w³aœ nie ma za sto so wa nie dzia³anie spo³ecz ne, akty w na po li ty ka, w tym edu ka -
cy j na i ree duka cy j na, inte gra cy j na i rein te gra cyj na, wy klu czaj¹ca i w³¹czaj¹ca jed -
no stki i grupy spo³eczne w system lub eliminuj¹ca i stygmatyzuj¹ca je.

Czwa r ty po ziom, zwa ny skró to wo „ku l tu ro wym”, wy od rê b nia siê ze wzglê du
na tre œci i wzo ry ku l tu ro we, two rzo ne przez okre œlo ne gru py, spo³ecz no œci, któ re
s¹ trans mi to wa ne w pro ce sach socja liza cy j nych i edu ka cy j nych. Cho dzi tu nie ty l -
ko o to, ¿e kon kre t na jed no stka lu dz ka, uro dzo na w œci œle okre œlo nym mie j s cu
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i cza sie ma staæ siê oso bo wo œci¹, by tem uper sona lizo wa nym, w³adaj¹cym tym
a nie in nym jê zy kiem, wy znawc¹ okre œlo nej re li gii, czy œwia to pogl¹du, ale ta k ¿e
i o to, ¿e kon tekst ku l tu ro wy w du ¿ej mie rze de ter mi nu je sy l we t kê oso bo wo œciow¹
i spo³eczn¹ ka ¿ de go cz³onka sy ste mu spo³ecz ne go po przez jego agen dy (pod sy ste -
my stru ktu ra l ne) ta kie jak: pa ñ stwo, szko³a, ko œció³ (do mi nuj¹ce wy zna nie lub
jego brak). Na tym tle prze cie¿ do cho dzi do li cz nych kon fli któw psy chi cz nych
prze ¿y wa nych przez jed no stki ale ta k ¿e do kon fli któw spo³ecz nych (et ni cz nych,
wy zna nio wych, po li ty cz nych). Pod sta wow¹ funkcj¹ ka ¿ dej ku l tu ry (ewen tu a l nie
kontr ku l tu ry lub pod ku l tu ry) jest za pe w nie nie sta bi l no œci nor ma ty w nej w spo³ecz -
no œci. Idzie tu g³ów nie o do mi nuj¹ce lub pre fe ro wa ne typy wa r to œci de kla ro wa -
nych, uz na wa nych i rea li zo wa nych na ró ¿ nych po zio mach ist nie nia i fun k cjo no -
wa nia jed no stek, grup spo³ecz nych i pa ñ stwa jako sy ste mu nad rzêd ne go.
Wspo mnia na sta bi l noœæ nor ma ty w na wy mu sza na bywa na roz ma i te spo so by po -
przez ró ¿ ne in stru men ty po li ty ki spo³ecz nej a na wet eko no mi cz nej. Tu w³aœ nie do -
ty ka my, syg nali zowa ne go wcze œ niej przep³ywu ene r gii oraz in fo r ma cji miê dzy
wyod rêb nio ny mi tu po zio ma mi fun kcjo no wa nia cz³owie ka indy widu al ne go
i spo³ecz ne go. Fun kcjo no wa nie ka ¿ de go z po zio mów nie by³oby mo ¿ li we bez od -
po wied nich za si leñ ener ge ty cz nych i przep³ywu in fo r ma cji. Ka ¿ dy z wyod rê b nio -
nych tu po zio mów i pod sy ste mów ma swój w³asny me ta bo lizm info rma cy j no-
-ene rge ty cz ny. Jed na k ¿e, wa r to za uwa ¿yæ, ¿e przep³yw in fo r ma cji od by wa siê
z gó ry do do³u (patrz ta be la) a przep³yw ene r gii z do³u do góry. W do brze fun kcjo -
nuj¹cym sy ste mie za wsze ist nie je okre œlo ny i utrzy ma ny porz¹dek informa -
cyjno-e nergety cz ny. Nie do bo ry in fo r ma cji, fa³szy we in fo r ma cje, dez info r ma cje
unie mo ¿ li wiaj¹ pra wid³owe fun kcjo no wa nie ca³ego sy ste mu i jego pod sy ste mów.
Ana lo gi cz nie, nie do bo ry ener ge ty cz ne (brak œro d ków ekonomicznych, bieda,
bezrobocie, bezdomnoœæ) lub po prostu penuria ekonomiczna powoduj¹ per tur ba -
cje i dysfunkcjonalnoœæ systemu i jego elementów.

Za tem kon stru uj¹c pro gra my na pra wcze lub do sko nal¹ce fun kcjo no wa nie sy -
ste mu spo³ecz ne go okre œlo ne go kra ju, jego re gio nu itp., po win no wy cho dziæ siê od 
po zio mu naj ni ¿ sze go – bytu fi zy cz ne go kon kre t nych lu dzi w ich uwik³aniach eko -
no mi cz nych, prze cho dziæ przez inne po zio my (kszta³to wa nie do bro sta nu jed no -
stek i grup) i do cho dziæ do ich sy ste mu norm i wa r to œci. Jed na k ¿e ko nie cz ny jest
ruch i my œle nie w drug¹ stro nê, pro po no wa ne przez tzw. ide a li stów czy uto pi stów.
Na le ¿y zacz¹æ od na pra wy we wnê trz nej jed no stek i grup lu dz kich, od de kon stru k -
cji ich na wy ków my œle nia i war to œcio wa nia œwia ta po przez wi zjê „no we go ³adu”,
wdra ¿aæ nowe roz wi¹za nia spo³eczno -eko nomi cz ne i an tro polo gicz ne, od cho dziæ
od ste reo ty pów typu „byt kszta³tuje œwiadomoœæ” na rzecz tezy przeciwnej.

Pe da go gi ka reso cjali zacy j na na roz dro ¿u?

Na uki o reso cja li za cji i jej ko re la tach, w tym sama pe da go gi ka reso cjali zacy j na
uzy ska³a pe w ne go ro dza ju œwia do moœæ w³as nych mo ¿ li wo œci i ogra ni czeñ nie ty l -
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ko w wy mia rze pra kty cz nym ale i teo re ty cz nym. Ci¹g³oœæ jej to ¿ sa mo œci wy ra ¿a
siê w po wra caj¹cych py ta niach o wa r to œci i cele, dopu sz cza l noœæ lub niedo pusz -
cza l noœæ pe w nych spo so bów wy wie ra nia wp³ywu, obe cnoœæ i nie obe cnoœæ na ci -
sku, prze mo cy i przy mu su w pro ce sie kon tro li spo³ecz nej, wy ko rzy sta nia dla ce -
lów pro spo³ecz nych twó r czych po ten cja³ów lu dz kich i pod mio to we go tra kto wa nia 
cz³owie ka, na wet gdy by ten styg maty zo wa ny by³ jako od pad spo³ecz ny wy so ce
k³opo t li wy i szko d li wy „od szcze pie niec”. Na to miast to, co zmien ne i zmie niaj¹ce
siê w pe da go gi ce reso cjali zacy j nej to mniej lub bar dziej uspra wied li wio ne wy bo ry
okre œlo nych opcji teo re ty cz nych i me to dy cz nych, od dzia³uj¹cych zwro t nie ta k ¿e
na jej wa r stwê aksjolo giczno- teleo lo giczn¹. Patrz¹c na dzia³al noœæ pe da go gów re -
so cjali zacy j nych, czy li na pra kty kê pe da go giczn¹ od no si siê wra ¿e nie, i¿ naj wa¿ -
nie j sza dla nich jest kon kre t na me to dy ka, gwa ran tuj¹ca su kces wy cho wa w czy
(Ba na siak, Re a go wa nie wy cho wa w cze w wie lowy mia ro wej pe da go gi ce dzia ³ania,
2003, oraz Szcze pa niak, Kara po zba wie nia wol no œci a wy cho wa nie, 2003). Wtó r -
ny mi s¹ w ich op ty ce uza sad nie nia czy pod sta wy teo re ty cz ne te j ¿e me to dy ki.
Ce la mi ope racy j ny mi s¹ tu taj po pra wnoœæ me to dy cz na (zgod noœæ ze stan dar da mi
peda gogi cz ny mi) oraz sku te cz noœæ (osi¹gniê cie celu – brak po wro t no œci do prze -
stê p stwa). Je œli pra ca, na uka szko l na, mo d li twa czy ar te te ra pia sto so wa ne s¹ sku te -
cz nie, to god ne s¹ w³¹cze nia do pro ce dur re so cja li zuj¹cych nie za le ¿ nie od tego, co
mówi¹ po szcze gó l ne te o rie reso cja li za cji (reso cja li za cja jako tre ning, kszta³to wa -
nie po staw i ról, wzma ga nie roz wo ju doj rza³oœci inter perso na l nej, kszta³to wa nie
me cha ni z mów kon tro li we wnê trz nej, wy zwa la nie twó r czych po ten cja³ów i zmia na 
to ¿ sa mo œci, sze roko pas mo wa re in te gra cja spo³ecz na, re e du ka cja in klu zy j na). Pra -
gma tyzm dnia co dzien ne go kadr „wy cho wuj¹cych” wy ni ka z uz na nia pry ma tu
pra kty ki wo bec tzw. te o rii (za³o¿eñ antropo logiczno -filozo ficz nych i tzw. nauk po -
zy ty w nych). Tym cza sem pe da go dzy aka de mic cy, prze ciw nie po wta rzaj¹ w nie sko ñ -
czo noœæ, ¿e wsze l ka dzia³al noœæ pra kty cz na (wywo³ywa nie po¿¹da nych zmian) jest,
by³a i bê dzie wtó r na wo bec te o rii na uko wych. Tak w³aœ nie wsze l kie te ch no lo gie,
zw³asz cza w te ch ni ce i w me dy cy nie (po j mo wa ne jako sztu ka spra w ne go dzia³ania
w wy bra nym wy cin ku rze czy wi sto œci fi zy cz nej) s¹ za le ¿ ne od usta leñ nauk fi zy cz -
nych i przy rod ni czych. Je œli pod wa ¿y siê nie roz dzie l noœæ wa r to œci, fa któw i dzia³añ
(tak jak pro po nuj¹ to feno meno lo go wie i her mene u ty cy typu Hus serl, Ha be r mas,
Ga da mer, Fo l kie r ska i inni) to wy pa da ta k ¿e za kwe stio no waæ wszelk¹ pe da go gi kê,
wraz z pe da go gik¹ reso cja li za cyjn¹ i jej mi ste r ny mi bu do w la mi teorety czno-me -
todycz ny mi, gdy¿ w niej, nie kto inny ale ja sam (Pyt ka, op.cit., 2005) wy od rê b niam 
trzy jej od dzie l ne (acz ko l wiek prze ni kaj¹ce siê i wspó³za le ¿ ne wa r stwy: aksjo lo -
giczn¹ (wa r to œci), te o re tyczn¹ (fa kty) i me to dyczn¹ (dzia³ania), co ju¿ prze cie¿
syg na li zo wa³em. Na le ¿a³oby zgod nie z du chem pono wo czes no œci zde kon stru o -
waæ i zbu do waæ od nowa zrê by wsze l kiej pe da go gi ki nie sil¹cej siê ju¿ na na uko -
woœæ w sen sie neopo zyty wisty cz nym lub zre zy g no waæ? Wy pa da³oby wszak zbu -
do waæ now¹, stwo rzyæ, wy kre o waæ? Ale po co, z cze go i jak? Jak wi daæ, trud no
wy rwaæ siê z za klê te go (sta³ego w cza sie, w prze strze ni) krê gu py tañ pod sta wo -
wych œwiadcz¹cych o to ¿ sa mo œci pe da go gi ki ju¿ nie jako na uki ale sztu ki prze ¿y -
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wa nia œwia ta i ucze st ni c twa w nim po przez jego wci¹¿ od ra dzaj¹c¹ siê w nas tê sk -
no tê jego ro zu mie nia i two rze nia na nowo. Na czym mia³aby po le gaæ owa in noœæ,
w grun cie rze czy nie wia do mo, bo mimo up³ywu ki l ku na stu lat od tej pro po zy cji
nie wie le siê zmie ni³o, poza ne u ro tyczn¹ po trzeb¹ wy ka za nia in no œci i ory gina l no -
œci w³as nych pro po zy cji i su ge stii teo re ty cz nych. Ist nie je wszak nie po kój czy pe -
da go gi ka reso cjali zacy j na ma je sz cze coœ sen so w ne go do za ofe ro wa nia wo bec jej
spe kta kula r nych po ra ¿ek w sfe rze pra kty ki reso cjali zacy j nej i peni ten cja r nej? Pró -
by prze defi nio wa nia jej w pra cê so cjaln¹ ze wspo ma ga niem wy cho wa w czym, czy
roz wi niê cie jej kli ni cz nych in kli na cji w kie run ku terapeu tyczno- lecz ni czym i po -
nie cha nie w¹tków wy cho wa w czych to w¹tpli we we kto ry jej roz wo ju. Chcia³oby
siê po wie dzieæ, ¿e po jê cie „zmia ny” ko re kcy j nej, lub rekon stru kcy j nej w tej op ty -
ce, po win no rów nie¿ od no siæ siê do wsze l kich od mian pe da go gi ki, w tym ta k ¿e
reso cjali zacy j nej, któ ra o ile mi wia do mo w ta kiej po sta ci jak w Pol sce nie ist nie je
w in nych kra jach. Czy mo ¿ na na se rio, po rzu ciæ kla syczn¹ pe da go gi kê reso cja li za -
cyjn¹, mimo ol brzy miej jej popu la r no œci jako kie run ku stu diów (lub spe cja l no œci)
we wszy stkich wy ¿szych szko³ach peda go gi cz nych w Pol sce? Mo ¿ na wszak,
zmie niæ jej na zwê, sk³ad ni ki, stru ktu rê i tre œci, tak jak pró bu je siê zast¹piæ po jê cie
wy cho wa nia re so cja li zuj¹cego in ny mi po jê cia mi jak „od dzia³ywa nie psy choko -
rekcy j ne”, „od dzia³ywa nie peni ten cja r ne”, „tra kto wa nie po pra wcze” czy kszta³to -
wa nie „no wej to ¿ sa mo œci”, ale jej isto ta po zo sta nie ta sama. Zmie niaj¹ siê wpra w -
dzie spo so by ro zu mie nia cz³owie ka i jego rze czy wi sto œci spo³ecz nej, jego na tu ry
i uwik³añ spo³eczno -kul tu ro wych. Je œli na wet œwiat cz³owie ka to wy nik uz god nieñ 
spo³ecz nych usta la nych w co dzien nych in ter akcjach, to i wsze l ka od mia na pe da go -
gi ki pod le ga tym ¿e kon we ncjom i uz god nie niom, któ rych do ko nuj¹ kon kre t ni
lu dzie a nie cz³owiek po j mo wa ny jako tekst, w kon te k œcie in nych te kstów po zo -
staj¹cych z nim w zgo dzie lub w opo zy cji. Po wie lu prze cie¿ zna ko mi tych ana li -
zach antropo logiczno -filozo ficz nych, ana li zie kry ty cz nej ponad wie ka mi, któ rej
swe go cza su do ko na³ B. Su cho do l ski (Na ro dzi ny no wo ¿y t nej fi lo zo fii cz³owie ka,
Roz wój no wo ¿y t nej fi lo zo fii cz³owie ka, 1967) jed no z osta t nich dzie³ swe go ¿y cia
za ty tu³owa³ wszak bar dzo zna mien nie „Wy cho wa nie mimo wszy stko”. Na dal po -
zo sta je otwa r tym wszak py ta nie, ja kie wy cho wa nie, dla kogo i w ja kim celu, sko ro
fi lo zo fia post mode rni z mu kwe stio nu je i de kon stru u je za sta ne idee, ale czy stwa rza
ja kieœ wa r to œcio we dla nas pro po zy cje poza ogól ni ko wy mi opo wie œcia mi o no -
wych ho ry zon tach onto lo gi cz nych i epi stemo logi cz nych, któ re s¹ wci¹¿ przed
nami. Gdy ku nim zmie rza my, od da laj¹ siê, jak li nia ho ry zon tu, któ rej prze kro czyæ
siê nie da. Czy nie jest to po goñ za mi ra ¿a mi? Nie wiem kto zna od po wie dzi na te
py ta nia. Czy same py ta nia s¹ za sad ne? A prze stê pczoœæ i za gro ¿e nie pa to lo gi¹
spo³eczn¹ jest nie kwe stio nowa nym fa ktem spo³ecz nym, tak jak i ero zja sy ste mów
wa r to œci oraz jej post moder nisty cz ne roz dy go ta nie, po zo sta je wszak jako nie zby -
wa l na ko nie cz noœæ dzia³ania. I to jest w³aœ nie fun da ment pro fi la kty ki spo³ecz nej
i reso cja li za cji – dzia³anie, wspo ma ga ne my œle niem i war to œcio wa niem. Pra kty cz -
nie zo rien to wa na pe da go gi ka reso cjali zacy j na nie ucze st ni czy w spo rach i de ba -
tach meta teore ty cz nych, cho cia¿ wia do mo, ¿e przy j mu je pe w ne za³o¿e nia (ja w ne
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i ukry te) teo re ty cz ne i meto dolo gi cz ne. Bli ¿ sza jest wiêc pra kse o lo gii ni¿ tzw. re -
fle ksji kry ty cz nej. Wy ¿ej ceni usta le nia nauk em pi ry cz nych ni¿ abs tra kcy j ne roz -
wa ¿a nia o pra womo c no œci i legi ty mi za cji pro po no wa nych za le ceñ me to dy cz nych.
Wy sta r czaj¹c¹ dla niej le gi ty mi zacj¹ jest tzw. do bro pod miotu -wy cho wanka (pod -
opie cz ne go) za gwa ran towa ne w sen sie fo r ma l nym obo wi¹zuj¹cym pra wem opie -
ku ñ czym, ro dzin nym, ka r nym, na któ re zwro t nie od dzia³uje „pe da go gi zuj¹c” je
w mia rê swych ogra ni czo nych mo ¿ li wo œci. Ale i tu w lo ka l nie bez pie cz nym œro do -
wi sku szko³y, zak³adu pra cy, gmi ny, pa ra fii nie mo ¿e my byæ wo l ni od py tañ: jak
uchro niæ siê od z³a spo³ecz ne go w mi kro ska li ale czy mo ¿ li we jest za cho wa nie
pe w nych wa r to œci, w œwie cie po j mo wa nym jako glo ba l na wio ska? W œwie cie, któ -
re mu siê prze po wia da „ko niec hi sto rii” czy w œwie cie „Wie l kie go Wstrz¹su”
(info rma cyj ne go) – tak su ge sty w nie opi sa ne go przez Fran ci sa Fu ku y a mê (Fu ku y a -
ma, Wie l ki Wstrz¹s, 2000). Nie po kój i brak za ufa nia do in sty tu cji pa ñ stwo wych
bez rad nych wo bec prze mo cy, ter ro ry z mu, wy da je siê byæ zna kiem cza su (si g num
te m po ris) i la wi no wo ro œ nie tak jak na sze oba wy w sto sun ku do ter ro ry z mu no wej
ge ne ra cji, któr¹ ce chuj¹: bez cze l noœæ i bez ka r noœæ a nas oby wa te li no wej de mo kra -
cji: bez si l noœæ i roz pacz prze chodz¹c¹ nie kie dy w cy nizm i obo jê t noœæ albo gniew
i agre sjê (Mro zie wicz, Bez cze l noœæ. Bez ka r noœæ. Bez si l noœæ. Ter ro ry z my no wej
ge ne ra cji, 2009). Na tym tle pró by na pra wy œwia ta przez in ¿y nie rów spo³ecz nych
ta kich jak pe da go dzy, te ra pe u ci, pra co w ni cy so cja l ni, ku ra to rzy, psy cho lo go wie
spo ³ecz ni, a na wet po li ty cy lo ka l ni i glo ba l ni – wy daj¹ siê na iw ne i ¿a³osne. Nie -
mniej jed nak, mimo tego doœæ po nu re go ob ra zu wy³aniaj¹cego siê z postmo derni -
sty cz nych wi zji œwia ta, wa r to œci¹ nie zby waln¹ wy da je siê byæ nad zie ja, bez któ rej
¿ad ne dzia³anie na pra wcze, ko re kcy j ne, do sko nal¹ce i kre a cy j ne na wet w naj mniej -
szej mi kro ska li nie by³oby wszak mo ¿ li we. Nad zie ja i ra cjo na l noœæ, to isto ta i pod -
sta wa wsze l kich stra te gii: in te gra cji, re in te gra cji spo³ecz nej w wy mia rze mi kro-
i ma kro spo³ecz nym, któ re w³aœ nie pe da go gi ka reso cjali zacy j na jako dys cy p li na
aka de mi cka od za ist nie nia w Uni wer sy te cie Wa r sza wskim lan su je. Mo ¿ na na
za ko ñ cze nie para do ksa l nie po wie dzieæ, ¿e przy za³o¿e niu auto nomi cz no œci
cz³owie ka jako sy ste mu samo dzie l ne go, do ko nuj¹cego wo l nych wy bo rów, „ska -
za ny” jest on nad ziej¹. Je œli ta z ja kichœ wzglê dów us ch nie lub zni ka po zo sta je ty l -
ko roz pacz, co tra f nie za uwa ¿y³ w jed nym swych dzie³ K. Wo j cie szek, w ksi¹¿ce
o uza le ¿ nie niach pod zna mien nym tytu³em „Na pocz¹tku by³a roz pacz”. Po do ko -
na niu pe w ne go ro dza ju bi lan su i pod su mo wa nia roz ma i tych w¹tków prze wi -
jaj¹cych siê w pe da go gi ce oma wia nej w ra mach jej wa r sza wskiej szko³y i w in nych 
oœro d kach aka de mi c kich, wy pa da za sta no wiæ siê nad isto t ny mi py ta nia mi. Od po -
wie dzi na nie wy znacz¹, jak s¹dzê, jej da l sze kie run ki roz wo ju i pro gre sy w nej
ewo lu cji. Li stê tych py tañ przed sta wiam ni ¿ej, za miast wnio sków ko ñ co wych.
Z o czy wi s tych wzglê dów nie na le ¿y jej tra kto waæ jako za mkniê tej, ale prze ciw -
nie trze ba i na le ¿y j¹ uzu pe³niaæ w mia rê uzy ski wa nych re zu l ta tów ba da w czych
i osi¹gniêæ z po szcze gó l nych szkó³ my œle nia i tra dy cji aka de mi c kich zo rien to wa -
nych wie lo kie run kowo. To w³aœ nie, sta ra³em siê wy ka zaæ do ko nuj¹c tego doœæ
sze ro kie go i ob sze r ne go spe c trum za gad nieñ, w któ re uwik³ana jest pe da go gi ka

Pe dag ogi ka re soc jali zac yjna w Uniw ersy tec ie War szaws kim. Wczo raj, dziœ, ju tro?  47



reso cjali zacy j na jako na uka teo re ty cz na i pra kty cz na (sztu ka peda go gi cz nej in -
ter we ncji).

Py ta nia isto t ne – za miast wnio sków

 1. Do ja kich gra nic pe da go gi ka reso cjali zacy j na ma byæ nauk¹ w sen sie neopo -
zyty wisty cz nym? Czy ra czej na le ¿y zre zy g no waæ z pró by jej una u ko wie nia,
tak by po zo sta³a re fleksj¹ kry tyczn¹?

 2. Je œli mia³aby byæ re fleksj¹ kry tyczn¹, to, nad czym? Kim jest cz³owiek – de -
wiant, od chy lo ny od no r my, zmar gina lizo wa ny i styg maty zo wa ny? Czy za sad -
ne s¹ pró by in ge ro wa nia w pod mio to woœæ cz³owie ka pope³niaj¹cego prze stê p -
stwa?

 3. Czy re fle k sja kry ty cz na in spi ro wa na an tro po lo gi¹ fi lo zo ficzn¹ mo¿e byæ wy -
sta r czaj¹c¹ pod staw¹ do fo r mu³owa nia za le ceñ me to dy cz nych? Czy jest ona
przek³ada l na na jê zyk tzw. pra kty ki peda go gi cz nej, peni ten cja r nej czy tera peu -
ty cz nej?

 4. Czy wspó³cze s na myœl pono wo cze s na, bêd¹ca od mian¹ kry ty cz nej re fle ksji
wo bec za sta nych tre œci i form ¿y cia spo³ecz ne go daje ja kie ko l wiek pod sta wy
do my œle nia po zy tyw ne go o cz³owie ku, w szcze gó l no œci o cz³owie ku wy alie -
no wa nym, de wian cie? Czy nie daje ta kich przes³anek, gdy¿ ich pro gra mo wo
da waæ nie chce?

 5. Czy mno goœæ pro po zy cji teo re ty cz nych i me to dy cz nych w ob rê bie tzw. nauk
o pro fi la kty ce spo³ecz nej i reso cja li za cji ma ja kieœ g³êb sze uza sad nie nie? Je œli
tak to ja kie? Je œli nie, to dla cze go?

 6. Czy wspó³cze s na pe da go gi ka reso cjali zacy j na prze ¿y wa kry zys, bo zna laz³a
siê w sta nie zb³¹ka nia aksjo logi cz ne go, teo rety cz ne go i meto dy cz ne go? Raz
przy j mu je roz dzie l noœæ wa r to œci, fa któw i dzia³añ, in nym ra zem ich (sta ro -
greck¹) nie roz dzie l noœæ? Uj mo wa na bywa jako re fle k sja teo re ty cz na o pro ce -
sach ce lo wej zmia ny w cz³owie ku, a nie kie dy ty l ko jako na uka o sztu ce
dzia³ania sku te cz ne go zgod ne go z jak¹œ ide o lo gi¹ (zwan¹ aksjo lo gi¹).

 7. Mo¿e prze ciw nie, pe da go gi ka reso cjali zacy j na prze ¿y wa roz kwit w wie lu
swych wy mia rach, mimo ¿e jej po stu la ty me to dy cz ne nie zna j duj¹ za sto so wa -
nia w tzw. pra kty ce spo³ecz nej? Na przyk³ad, nowe mody i zja wi ska ta kie jak
te atr reso cjali zacy j ny, zrzu ca nie ma sek, mo dy fi ka cja pa ra me trów to ¿ sa mo œci,
bib lio te ra pia, czy inne te ra pie za miast nie gdy siej sze go „tra kto wa nia peni ten -
cjar ne go” – to zja wi ska wzglêd nie trwa³e czy efe me ry dy zw³asz cza wo bec
g³osów do ma gaj¹cych siê su ro we go ka ra nia prze stê pców a nie le cze nia ich?

 8.  Czy tzw. aksjo lo gia pe da go gi ki reso cjali zacy j nej mo¿e byæ spó j na we wnê trz -
nie, wo bec roz chwia nia sy ste mów wa r to œci we wspó³cze s nym pono wo cze s -
nym œwie cie, co raz mniej zro zu mia³ym i cha o ty cz nym?

 9. Czy daj¹ siê okre œliæ ja kieœ kry te ria, dziê ki któ rym pe da go gi ka reso cjali zacy j -
na mog³aby od na leŸæ w³asny jê zyk i me to do lo giê? Czy ra czej na le ¿y zre zy g -
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no waæ z tego ro dza ju prób i kon ty nu o waæ jej hy bry do woœæ aksjolo giczno- teo -
re tyczn¹ i me to dyczn¹?

10. Czy pe da go gi ka chce i mo¿e byæ wzglêd nie au to no miczn¹ dys cy p lin¹ woln¹
od wp³ywów i kon ta mi na cji dys cy p lin po kre w nych? Czy ten ro dzaj izo la cji nie 
ska ¿e jej na de ge ne ra cjê i je sz cze wiêksz¹ bez rad noœæ wo bec rze czy wi sto œci
spo³ecz nej, i jej za gro ¿eñ cywi liza cy j nych?

Stresz czen ie

Au tor, do ko nu je wie lowy mia ro wej ana li zy sta nu pe da go gi ki reso cjali zacy j nej jako dys cy p li ny aka de -

mi c kiej upra wia nej prze de wszy stkim w Uni wer sy te cie Wa r sza wskim ale ta k ¿e i w in nych œro do wi -

skach na uko wych Wa r sza wy. Przed sta wio no wiêc ko le j no eta py roz wo ju tej od mia ny pe da go gi ki od

jej na ro dzin do chwi li obe cnej, po ka zuj¹c ewo lu cjê po jêæ i kon ce pcji teo re ty cz nych i me to dy cz nych

(od reso cja li za cji ko re kcy j nej, po przez ad ap ta cyjn¹ i kre a tywn¹, do edu ka cji in klu zy j nej ukie run ko -

wa nej na in te gra cjê spo³eczn¹). Ar ty ku³ ko ñ czy li sta isto t nych py tañ, na któ re od po wie dzi wy znacz¹

pra wdo po dobn¹ dro gê roz wo ju my œle nia i dzia³ania pol skich pe da go gów reso cjali zacy j nych, pra cow -

ni ków so cja l nych oraz ku ra to rów s¹do wych w ra mach wie lopa s mo wej, trans dyscy pli no wej dzie dzi -

ny, któr¹ dziœ na zy wa my pro fi la ktyk¹ spo³eczn¹ i re so cja li zacj¹. 
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