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W spółczesna lite ra tu ra  psychologiczna poświęca w iele m iejsca teo
retycznem u i praktycznem u rozumieriiu pojęcia „psychologiczny p ro 
blem ”. Pojęcie to obejm uje zarównó czynniki sytuacyjne, jak  w e
w nętrzne stany i przeżycia jednostki, z którym i w iąże się niepokój, 
napięcie, lęk w ym agające in terw encji z zew nątrz, pomocy innych 
ludzi. Pomoc może mieć charakk te r profesjonalny i nieprofesjonalny. 
Są to  zarówno indyw idualne sytuacje w yboru i działania, jak  i uczest
nictw o w relacjach interpersonalnych.

P roblem  psychologiczny może dotyczyć zaspakajan ia psychicznych, 
społecznych i duchowych potrzeb jednostki. Może obejm ować procesy 
w artościow ania, podejm ow ania decyzji i działania.

Specyficzną grupę „z problem em  psychologicznym” tw orzą osoby 
naruszające m oralny, obyczajowy i p raw ny ład społeczny. Z jednej 
strony, w pływ ają destruktyw nie na funkcjonow anie s tru k tu r społecz
nych, sw oją działalnością w yrządzają szkody, ból, cierpienie innym, 
z drugiej — poddaw ane sankcjom  praw nym  i społecznym, a szczegól
n ie karze pozbaw ienia wolności sam e cierpią. A ich biologiczne, psy
chiczne i duchowe potrzeby podlegają depryw acji.

K siążka M. Porowskiego to  bogate, w nikliw e i w szechstronne stu 
dium  historyczne, jurydyczne i psychologiczne o organizow aniu poza- 
insty tucjonalnej pomocy dla rozw iązyw ania „problem ów psychologicz
nych” więźniów.. To książka o m otyw ach organizow ania pomocy, 
o jej form ach i obrazie w ięźnia od początków chrześcijaństw a do 
czasów współczesnych.

Żywo dziś dyskutow ana i rozw ijana idea działań samopomocowych, 
jak  to zostało w  książce udokum entow ane, m a długą tradycję i w y
wodzi się z chrześcijańskiej idei miłości i miłosiierdzia.

Przeglądając spis treści czytelnik n ie  może spodziewać silę te j roz
ległości i głębokości analizow anych zagadnień, n a  k tó re  napotyka się 
w trakc ie  czytania Czytelnik, który nastaw ia się na studium  o p rze
m ianach w ięziennictw a n a  tle  p rzem ian  doktryny p raw a doznaje 
przyjem nej niespodzianki. P raca  nie m a charak teru  pow ażnych roa-



w ażań doktrynalnych, ale żywo i obrazowo ukazuje wielopłaszczy- 
znowość społecznej działalności na rzecz więźniów. O bejm uje to: 
ewolucję poglądów na osobę więźnia, ściśle zw iązaną z dom inują
cym i w danym  okresie historycznym i doktrynam i filozoficznym i 
i św iatopoglądowym i; retrybu tyw ną i prospektyw ną doktrynę kary ; 
przem iany w celach i form ach pomocy więźniom. A utor ukazuje dro
gę przem ian, która· w iedzie od — troski o konkretnego człowieka, 
jego m aterialne, psychiczne i duchowe potrzeby, który „jest biedny”, 
„błądzi”, „ jest jednym  z braci najm niejszych” i potrzebuje w sparcia 
do — troski o rozwój kadry  w ięziennej, dobrze strzeżonych budynków, 
spraw nie funkcjonujących przepisów, k tó ra  um ożliwi ścisłe w yelim i
now anie tych, którzy są niebezpieczni i da szansę tym, którzy zechcą 
wejść na drogę praw a.

Ogólna refleksja nad system em  w ięziennictwa, w kontekście w spar
cia w ięźnia przez społeczeństwo, n ie  je s t przyjem na. Oto żyjemy w 
czasach, gdy w społeczeństwach istn ieje  g rupa ludzi postrzeganych, 
jako „wcale ni'e najm niejszych”, ale „groźnych”, „niebezpiecznych” 
którzy m uszą być izolowani, zam ykani i p iln ie strzeżeni przez w y
specjalizow ane służby w ięzienne i prawo. Pom iędzy arm ią funkcjo
nariuszy i dobrym  społeczeństwem  w ciśnięty w m ury w ięzienia jest 
przestępca. Nikom u niepotrzebny, zagrażający — je st rac ją  bytu  dla 
insty tucji w ięziennictwa, dla arm ii tam  pracujących, dla tych, którzy 
m a ją  pracę i chleb dzięki tem u, że są przestępcy. Jest to  zupełnie 
inny model niż opisany przez M. Porowskiego duszpastersko-jałm uż- 
niczjL

Na recenzow aną pracę można także spojrzeć, jako na historię czyn
ników  m otyw ujących pojedyncze osoby i grupy do podejm ow ania p ra 
cy z w ięźniam i, w celu udzielania pomocy im i ich rodzinom. M. P o
row ski pisze: „w arunkiem  sine qua non wszelkiej działalności pom o
cowej, k tó ra  odw ołuje się do dobrej -woli otoczenia jest autentyczna
m otyw acja” (s. 384). Można zadać pytanie, jak ie  m otyw acje leżały 
n a  przestrzeni dziejów u podłoża organizow ania nieinsty tucjonalnej 1 
pomocy więźniom ? K tóre z tych m otyw acji są ak tualne  dziś i były 
ak tualne  zawsze? K tóre należałoby przyw rócić? Jak ie  now e w zbudzić?

A utor polem izuje z tezą, że do czasu pow ołania pierwszych świec
kich stowarzyszeń patronackich  w ięźniow ie byli zdani na pastw ę losu, 
lub filan trop ijne  przebłyski nielicznych jednostek. Początki zorgani
zowanego, o określonym  m odelu pom ocnictw a w iążą się z h istorią  
chrześcijaństw a. Zdaniem  M. Porowskiego, p ierw si pomocnicy, to po
mocnicy w spółwyznawcy C hrystusa pom agający swoim braciom  „więź
niom  sum ienia”, przebyw ającym  w rzym skich w ięzieniach. Edykt kon- 
stantyński i teodozjański elim inuje z populącji w ięziennej tych, którzy 
szerzyli naukę Chrystusa, ale n ie  elim inuje idei pom agania więniom. 
„C hrześcijaństw o położyło kam ień w ęgielny pod ideę pornocy dla 
więźniów w tym  sensie, że wydało z siebie doktrynę m iłosierdzia
o p artą  na w szechogarniającej miłości bliźniego i nauce o przebacza
niu oraz w ypracow ało odpow iadający jej system norm atyw ny i in 
sty tucjonalny” (s. 55).

Podstaw ow ym i pytaniam i, k tóre zadaje A utor i na k tó re  s ta ra  się 
udzielić odpowiedzi są: K im  byli w ięźniow ie przebyw ający w  w ięzie
niach — kom u pom agano i dlaczego? Jak ie  staw iano w arunk i udzie
lan ia pomocy? Kto udzielał pomocy? Kogo zobowiązywano do niesie
n ia  pomocy w ięźniom ? W jak i sposób realizow ano zasadę pom ocni
czości? Jak ie  zachodziły relacje  między pom ocnikam i i służbą w ię-



zienną? Jak długo trwała pomoc? Na jakim etapie kary? Co oczeki
wano od więźnia w  zamian za niesienie pomocy?

Praca M. Porowskiego pokazuje wyraźnie i dobitnie, że niezależnie 
od przesłanek filozoficzno-światopoglądowych u podstaw działalności 
pomocowej leżała zawsze obrona interesów więźnia, jako osoby. 
W szczególności sprowadzało się to do:
— obrony więźnia przed nadużyciami ze strony nadzorujących wyko

nanie kary pozbawienia wolności,
— ułatwienia odzyskania wolności,
— pomoc materialna — złagodzenie materialnych i fizycznych warun

ków więziennych,
■— pomocy moralnej i duchowej, która wiązała się albo z podtrzymywa

niem  na duchu, dodaniem siły w  znoszeniu więziennych ograniczeń, 
albo ukazywaniem, że czas pobytu w  więzieniu to czas milczenia, 
ciężkiej pracy, zadekretowanej pokuty, namysłu nad swoim dzia
łaniem i życiem.

Pierwszy jałmużniczo-duszpasterski model pomocy, czerpiący inspi
racje z nauki Chrystusa i wraz z nią się rozwijający opierał się na 
przekonaniu, że pomoc więźniom  jest nakazem i wyrazem miłości 
Chrystusa „...coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniej
szych, m ieście uczynili”.

W tym okresie jak pisze M. Porowski: „można wnioskować (przy
najmniej hipotetycznie), że pomoc dla uwięzionych współwyznawców  
pojmowano, jako posługę miłosierdzia: zjednoczenie w  miłości przez 
autentyczne współ-bycie i współczucie. Stąd i jej formy przybrały 
niepowtarzalną postać wsparcia przez pełne uczestnictwo: ofiarnictwo, 
które jest darem nie ze swego, lecz z siebie. Toteż z istoty koncen
trowała się na skazanych i trwała do czasu spełnienia kary” (s. 8),

To specyficzne podejście do więźniów współwyznawców zaowoco
wało w późniejszym okresie nowym podejściem do doktryny prawa, 
która miała stać się nasycona duchem chrześcijańskiej miłości, m iło
sierdzia i wybaczenia, doprowadziło także do modernizacji systemu 
więziennictwa. Domagano się szybkiego sądzenia więzionych, aby po
nad miarę nie byli uciskani; deklarowano troskę o warunki sanitarne 
i materialne więźniów, zakazywano głodzenia, zamykania w  ciemnicy, 
wspólnego przetrzymywania kobiet i mężczyzn oraz zakazu stosowa
nia innych okrutnych tortur. Dzięki tym oddziaływaniom powstaje, 
trwająca aż do XIX wieku, dwupostaciowa kontrola nad więźniami:, 
sędziowska i biskupia.

Dziś n iewiele osób zdaje sobie sprawę, że „humanizacja warunków  
więziennych rozpoczęła się, pod naciskiem Kościoła i odbywała· się 
pod jego auspicjami” (s. 14).

Zmiana doktryny kary z retrybutywnej na prospektywną zaowoco
wała nowymi formami pomocy więźniom. Kara więzienia winna mieć 
zaplanowany charakter i oddziaływać wychowawczo na skazanego. 
Odbywanie kary, to nie tylko czas namysłu, izolacji od ludzi, to czas 
wychowawczej pracy ze skazanym. Do najważniejszych wydarzeń 
tego okresu zalicza się wprowadzenie systemu celkowego, który miał 
łączyć reżim osamotnienia ze zbawienną kontemplacją (s. 90). Rodzą 
się nowe formy pomocy postpenitencjarnej, wprowadzenie pracy na 
teren więzienia. Następuje ożywienie Stowarzyszeń religijnych, które 
stawiają sobie za cel resocjalizację więźniów. Pracę z więźniami pro
wadzą żeńskie i męskie zakony. Rozbudowane instytucje więzienne 
wyrażają zgodę na kontakt ze skazanymi, różnych grup nieinstytucjo-



nalnych (religijnych), jak pisze Porowski, zawsze wtedy, gdy w  da
nym kraju nasilają się niepokoje, destabilizacja i cofają, gdy życie 
społeczne wraca do normy (s. 128).

W tym okresie u podstaw działalności samopomocowej na rzecz 
więźniów leżały :
■— dobrowolność, tak po stronie udzielających pomocy, jak i korzysta

jących,
— racjonalność (dążenie do zmiany),
— zróżnicowanie więźniów i stąd różny zakres potrzeb,
— dbałość o warunki zewnętrzne, odbywania kary,
— zaspokojenie podstawowych potrzeb,
— poprawa moralna.
Rejestr ten wskazuje, że na przestrzeni dziejów-, choć w innej formie, 
ale w  swej istocie, takie same zasady kierują zainteresowaniem losami 
innych ludzi.

Książka M. Porowskiego, to nie tylko bogaty m ateriał, faktograficz
ny, ale również doskonały podręcznik różnorodnych form działalności 
pomocowej, także źródło motywacji. Jest dlatego pozycją ważną i god
ną uwagi ze strony psychologów, filozofów, prawników i duszpa
sterzy. ,

K rystyna  O strow ska


