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1. Wprowadzenie

W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiona metoda „stu
dium przypadku" na przykładzie młodocianego przestępcy -  zabójcy. 
Wydaje się, iż bez tej metody resocjalizacja nie może być skuteczna. Każ
dy człowiek (a tym bardziej przestępca) jest inny, zarówno pod wzglę
dem fizycznym, jak i psychicznym. Dokładne poznanie konkretnego 
osobnika pomoże nam w stosowaniu właściwych oddziaływań wycho
wawczych i terapeutycznych. Można sobie wyobrazić, że typowy prze
stępca jest osoba, u której proces destrukcji (szeroko rozumianej) jest głę
boko osadzony w jego zaburzonej osobowości. Jednakże dopiero pogłę
bione studium może ukazać specyfikę zaburzeń danej osoby.

Celem zamieszczenia tego artykułu w niniejszych „Studiach Teo
logicznych" jest zapoznanie (chociażby wstępne) czytelników, zwłasz
cza teologów, z problematyką „głębokiej" patologii.

N. Sillamy tak określa „studium przypadku" -  jest to „pogłębiona 
obserwacja poszczególnych osób, ciągnąca się niekiedy latami. W tym 
czasie zbiera się wszystkie możliwe dane dotyczące tej samej osoby, są 
to informacje o jej środowisku życiowym, wpływie na jej psychikę 
pewnych zjawisk społecznych, wypadkach mających wpływ na jej 
zdrowie; zbiera się jej osobistą dokumentację: wytwory artystyczne 
(rysunki, obrazy), dzienniki intymne itd. W analogiczny sposób postę
puje się w odniesieniu do grup. Z ogółu zebranych elementów wycią
ga się cenne wnioski o samych badanych, ale także hipotezy czy wręcz 
prawa ogólne. Z. Freud, A. Binet, J. Piaget stworzyli swoje teorie wy
chodząc od badań przypadków. Praktyce tej przeciwstawia się bada
nia ilościowe. Nagromadzenie faktów oraz statystyczne podejście do
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nich dają jednak tylko matematyczną i abstrakcyjną wizję rzeczywisto
ści. Dopiero badanie poszczególnych przypadków uprawnia do w yda
wania rozstrzygających sądów"1.

Według N. Han-Ilgiewicz „studium przypadku" (case study, case 
work) to „metoda pracy nad konkretnym przypadkiem. Jest to próba 
znalezienia wielopłaszczyznowego obrazu psychofizycznej specyfiki 
wychowanka, istotnych lub przemijających cech rodzącej się osobowo
ści, wpływów, które spowodowały wykolejenie, utajonych możliwości 
oraz sprecyzowania najlepszych, najbardziej skutecznych dla danego 
przypadku dróg rewalidacji"2.

W „studium przypadku" dążymy do zebrania możliwie jak naj
więcej informacji o danej jednostce w  jej środowisku bliższym i dal
szym, bez oderwania jej od tego środowiska. Następnie należy wyróż
nić wiele zmiennych i postawić hipotezy robocze oraz sprawdzić je za 
pomocą różnych narzędzi badawczych3.

O. Kondas wyróżnia następujące etapy „studium  przypadku": 
wstępne wiadomości o pacjencie, nawiązanie kontaktu, diagnostyczne 
wywiady połączone z anamnezą, badania psychodiagnostyczne, obser
wacja, sformułowanie diagnozy, plan psychologicznych oddziaływań 
(reedukacja lub psychoterapia), kontrolne badanie psychologiczne i ob
serwacja podczas leczenia, sprawozdania i badania kontrolne4.

S. Slaski wskazuje na użyteczność zastosowania tej metody do dia
gnozy i psychoterapii uzależnień5. Z pewnością jest ona także użytecz
na w zakresie diagnozy wykolejenia przestępczego i oddziaływań re
socjalizacyjnych. Zostanie teraz przedstawiony, zgodnie z zasadami 
„case study" młodociany zabójca.

2. Przestępstwo

Wstępne rozeznanie brzmiało -  Eugenio (pseudonim), w raz ze 
swoją koleżanką Agnese (również pseudonim), dopuścił się czynu ka
ralnego przewidzianego w art. 158 § 1 i 3 kk6. Pobił kolegę, kopał go

1 N. S illamy, Słownik psychologii, Wydawnictwo „Książnica”, Katowice 1995, s. 280-281.
2 N. H an -Ilg iew icz , Dziecko w konflikcie z prawem karnym, PZWS, Warszawa 1965, 

s. 176.
3 S. Ś lą ski, Opis metody „studium przypadku", Studia z Psychologii (1995) 5, s. 101.
4 O. K ondas, Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 1984.
5 S. Ś lą sk i, Praktyczne zastosowanie metody „studium przypadku" w odniesieniu do 

osób uzależnionych od alkoholu, Studia Psychologica (2000) 1, s. 95-96.
6 Kodeks karny-Kodeks postępowania karnego-Kodeks karny wykonawczy, Grand Gam

ma, Łódź 1997.
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po głowie, tułowiu i nogach. Nadto wielokrotnie rzucał kamieniem 
w pokrzywdzonego, w następstwie czego nastąpiła śmierć. Czyn ten 
został dopiero ujawniony po upływie dwóch miesięcy. Na skutek po
stępowania wyjaśniającego nastąpiło przekwalifikowanie tego czynu 
na przestępstwo określone artykułem 148 § 2 pkt. 1 kk -  zabójstwo ze 
szczególnym okrucieństwem7. Okazało się, że Eugenio i Agnese zadali 
pokrzywdzonemu cios nożem w klatkę piersiową, w następstwie któ
rego nastąpiła śmierć. Wcześniej znęcali się nad nim poprzez: zadawa
nie mu ciosów po twarzy, żołądku i nogach, kilkakrotne nacinanie jego 
skóry nożem, a nadto silne uderzenia kamieniem w obrębie głowy 
i twarzy powodując rozfragmentowanie kości. Eugenio już sam rozpa
lonym żelazem przypalał ciało ofiary w okolicach tułowia.

Eugenio został umieszczony w schronisku dla nieletnich, przepro
wadzono rozmowę wstępną i badania lekarskie, dyrektor szkoły do 
której uczęszczał wydał opinię. W rodzinnym ośrodku diagnostyczno
-  konsultacyjnym przeprowadzono badania.

3. Środowisko rodzinne

Nieletni wychowywał się w rodzinie pełnej. Miał własny pokój. Sy
tuacja finansowa rodziny jest dobra. Ojciec jest współwłaścicielem fir
my w Danii. Siostra jest studentką.

Z relacji matki wynika, że od około ósmego roku życia chłopca oj
ciec rzadko przebywał w domu, gdyż był nieustannie w delegacjach. 
Codzienne obowiązki opiekuńczo -  wychowawcze wobec nieletniego 
wypełniała więc matka. Starała się zabezpieczać jego potrzeby biologicz
ne i psychiczne. Uważa ona, że przez wiele lat doskonale radziła sobie 
z wychowywaniem syna. Przyznaje, że od kiedy zaczął on sprawiać 
trudności wychowawcze, coraz trudniej było jej znaleźć konstruktywny 
sposób ich rozwiązywania. Stosowała różne metody w celu zmiany jego 
aktywności: od długich rozmów, perswazji słownej, próśb, poprzez na
kazy, zakazy, żądania, do wręcz bagatelizowania niektórych, niepokoją
cych zachowań. Przyznaje, że zdarzało się, iż ojciec stosował wobec nie
go bicie. Twierdzi, że cały czas miała pozytywne intencje -  chciała po
móc synowi i wierzyła w pozytywny skutek swych starań. Kiedy był w 
klasie siódmej i zagrożony był brakiem promocji, zrezygnowała z pracy 
zawodowej, aby móc mu poświęcić więcej czasu na pomoc w nauce oraz 
aby mieć większą kontrolę nad jego zachowaniem. Kiedy to nie przynio

7 Tamże.
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sło zadowalających efektów szukała pomocy psychologicznej, stosowała 
w praktyce zalecenia psychologa. Podaje, że gotowa była zmienić swe 
postępowanie wobec syna, nie dostrzegała jednak popełnianych przez 
siebie błędów wychowawczych (nie wiedziała zatem, których aspektów 
jej postawy wychowawczej dotyczyć powinna ta zmiana)

W rodzinnym ośrodku diagnostyczno -  konsultacyjnym stwier
dzono, że postawa wychowawcza matki nie jest w pełni prawidłowa. 
Cechuje ją nadmierna koncentracja na synu, brak konsekwencji i nie
zdecydowanie. W postawie tej dominuje bezradność wychowawcza. 
Matka gotowa jest jednak korzystać z terapii, mającej na celu uświado
mienie popełnianych przez nią błędów wychowawczych.

4. Sytuacja szkolna

Eugenio od początku wykazywał niewielką motywację do nauki. 
Matka odrabiała lekcje wspólnie z nim, a wielokrotnie wręcz za niego. 
Jej zdaniem w szkole podstawowej wymagał kontroli i pomocy ze 
wszystkich przedmiotów. Będąc uczniem klasy szóstej doznał urazu 
czaszki -  miał szytą skórę na głowie. Obserwacja w szpitalu i prywatne 
wizyty u neurologa wykluczyły jakiekolwiek zmiany pourazowe. Mat
ka dostrzegła, że po tym zdarzeniu, w aktywności syna zaczęły wystę
pować niepokojące objawy będące symptomami niedostosowania spo
łecznego. Ukończył jednak w terminie tę szkołę i podjął naukę w liceum 
ogólnokształcącym. Zaczął uciekać z domu i chodzić na wagary. Po 
pierwszym półroczu został przeniesiony do prywatnego liceum ogólno
kształcącego. Obiecywał, że będzie się uczyć, ponownie jednak uciekał 
z domu i wagarował. Nie otrzymał promocji do klasy drugiej.

o

5. Symptomy niedostosowania społecznego

Symptomy niedostosowania zaczęły być widoczne od siódmej kla
sy. Do nich należy zaliczyć: szkoła podstawowa -  okradzenie z pienię
dzy nauczyciela, późne wracanie ze szkoły do domu, kradzież w domu 
rodzinnym, wynoszenie z domu różnorakich wartościowych przed
miotów, okradanie znajomych rodziców; liceum -  systematyczne wa
gary i ucieczki z domu (najdłuższa trwała miesiąc), włóczęgostwo, po
byty w policyjnych izbach dziecka, kradzież w supermarketach, dalsze 
okradanie rodziców, palenie papierosów, picie alkoholu, okradanie sa
mochodów (wszystko to doprowadziło do najgroźniejszego czynu -  
zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem).
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6. Psychologiczna wstępna charakterystyka nieletniego

W rodzinnym ośrodku diagnostyczno -  konsultacyjnym Eugenio 
został poddany badaniom psychologicznym. Zastosowano następują
ce metody: rozmowa, obserwacja, pisemne wypowiedzi na określony 
temat, Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji Z. Gasia, Test Nie
dokończonych Zdań J. Rottera, Kwestionariusz Osobowości Eysencka. 
Nieletni jest towarzyski i łatwo nawiązuje kontakt interpersonalny. Bez 
oporu mówi o sobie, sytuacji rodzinnej, swoich negatywnych zacho
waniach. Cechuje go niezrównoważenie emocjonalne, mała odporność 
na stres. Może mieć skłonności do stanów łękowych. Najczęściej działa 
pod wpływem sytuacji, w której aktualnie się znajduje. Jest impulsyw
ny, działa bez zastanowienia. Ma zwiększone zapotrzebowanie na sty
mulację. Stara się natychmiast zaspokoić pojawiającą się potrzebę, nie 
uwzględnia negatywnych skutków takiego działania. Zaburzenia pro
cesów emocjonalno - wolitywnych powodują, że nieletni nie potrafi 
wprowadzić w życie swoich deklaracji zmiany postępowania, zmobili
zować się do pożądanych społecznie zachowań (np. systematycznego 
chodzenia do szkoły).

Nieletniego cechuje podwyższony poziom agresywności, ma on 
skłonności do reagowania samoagresją i agresją ukrytą. Ma negatywną 
samoocenę, niskie poczucie własnej wartości, jest negatywnie nasta
wiony do ludzi, czuje się niedoceniany, swoje negatywne uczucia rzu
tuje na otoczenie. Ujawnia tendencje do reagowania agresją przemiesz
czoną (np. atakowanie przedmiotów) i pośrednią (obwinianie innych, 
nadm ierne krytykowanie itp.). Ma słabą umiejętność dokonywania 
wglądu w siebie.

Relacje nieletniego z rodziną są zaburzone. Czuje się on, co praw 
da, związany emocjonalnie z rodzicami i siostrą, ale nie stanowią oni 
dla niego autorytetu i obecnie mają znikomy wpływ na jego zachowa
nie. Eugenio spostrzega rodziców jako osoby zainteresowane jego spra
wami i troszczące się o niego. Jednocześnie uważa, że stawiają oni nad
mierne wymagania, są niekonsekwentni i nie rozumieją jego potrzeby 
autonomii.

7. Pobyt w  schronisku dla nieletnich

Po sześciu miesiącach pobytu Eugenio w schronisku, sporządzono
o nim opinię. Zdeprymowany faktem ograniczenia swobody i izolacją 
od dotychczasowego środowiska, wyraźnie obawiał się on nowego 
otoczenia. Nie wywiązuje się należycie z obowiązków szkolnych. Po-
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czątkowo chciał pokazać pozostałym chłopcom, że jest od nich „lep
szy" pod wieloma względami, m.in. wiedzy ogólnej i znajomości języ
ka angielskiego. Bardzo łatwo nawiązywał kontakt z nauczycielami. 
Szybko spowodowało to izolowanie go przez większość wychowan
ków. Próbował wówczas skupić wokół siebie chłopców słabszych fi
zycznie i psychicznie. Powyższe trudności z adaptacją sprawiają, że 
często zachowuje się agresywnie, arogancko, butnie i prowokująco wo
bec otoczenia.

Umieszczony w grupie internatowej od początku przejawiał wy
raźne trudności z nawiązaniem właściwych relacji z pozostałymi wy
chowankami, okazując im poczucie swojej wyższości. To doprowadzi
ło do tego, iż jest przez nich odrzucany. Eugenio unika udziału w or
ganizowanych zajęciach wychowawczych i nie chce współpracować 
z kolegami. Jest bardzo drażliwy. Na wszelakie kierowane wobec nie
go uwagi reaguje impulsywnie. W wyniku zaistnienia otwartej agresji 
wobec niego został przeniesiony do innej grupy wychowawczej. Wdra
żany do właściwego wykonywania przydzielanych mu prac porząd
kowych ( nie miał w wystarczającym stopniu przyswojonych nawy
ków w tym zakresie) nadal wymaga stałej kontroli ze strony persone
lu. Także w czasie nauki musi być nadzorowany, w przeciwnym razie 
całkowicie jej unika.

8. Badania własne

Poniżej zostaną przedstawione wyniki badań przeprowadzonych 
przeze mnie, na które złożyły się cztery testy i rozmowa kierowana.

a) Rozmowa kierowana
Rozmowa trwała około 20 minut. Jej atmosferę można ocenić jako 

przyjazną. Jednak odpowiedzi były zdawkowe. Wydaje się, iż Eugenio 
do końca nie rozumiał treści danych terminów. Rozmowa dotyczyła 
potrzeb, wartości, postaw, uczenia się, emocji, uczuć, religijności, ro
dziny.

Badany wymienił trzy potrzeby -  życia w rodzime, zaufania ko
muś, bliskości. Udzielane odpowiedzi mogą świadczyć o jego osamot
nieniu (wyobcowaniu), przede wszystkim psychologicznym, z którym 
nie umie on sobie poradzić. Mówił tylko o jednej wartości, a nazwał ją
-  atmosfera rodzinna. Jak wiemy z powyżej przedstawionego materia
łu chłopiec ma problemy z wywiązywaniem się z obowiązku szkolne
go. Może dlatego nie chciał nic powiedzieć na temat uczenia się. Nie 
odróżnia emocji od uczuć. Opisał jednak chętnie niektóre swoje zacho
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wania, chociaż z pew nym  zdenerwowaniem. Z tego opisu wynika, 
iż jego podstawowymi emocjami są gniew i zazdrość. Określił siebie 
jako niewierzącego, zaznaczając jednocześnie, że interesują go jedynie 
wytłumaczalne zjawiska fizyczne. Mówiąc o rodzinie wypowiedział 
tylko dwie „formułki" odnoszące się do jego rodziców: „chcieli jak naj
lepiej", „nie potrafili powiedzieć nie”.

Na zakończenie Eugenio został poproszony o napisanie „listu do 
wroga". Odmówił, dodając zarazem, że jakby napisał praw dę, to 
z pewnością bym się go bał.

b) Test „Drzewo Kocha"
Eugenio został dwukrotnie poproszony o narysowanie drzewa. 

Narysowane przez niego drzewa zostały poddane analizie. Oba drze
wa są bardzo do siebie podobne. Poniżej zostaną ukazane najbardziej 
istotne elementy analizy.

Powierzchnia pni ma linie nieco łukowato zaokrąglone, co może 
świadczyć o potrzebie kontaktów i chęci przystosowania. Korony opa
dające do dołu na pień jak worek wskazują na niezmobilizowanie 
w emocjach i nastrój negatywnie emocjonalny. Chłopiec wydaje się być 
agresywny, aktywny -  bowiem gałęzie (łukowate linie) na jego rysun
kach biegną ze środka na zewnątrz (odśrodkowo). Rysunki charakte
ryzują się formami zaokrąglonymi, które m.in. mogą znamionować: 
nieskrępowanie, uleganie wrażeniom, ruchliwość, nie angażowanie się, 
oportunizm. Z rysunków nie można wysunąć jednoznacznie wniosku
o ekstrawersji (jest jednak ona bardziej widoczna) czy introwersji. Wy
daje się, że badany jest w stanie zachowywać się ekstrawertywnie lub 
introwertywnie, w  zależności od sytuacji. Wychylenie w prawo, lekko 
uwidocznione, może być wyrazem łatwości do dawania się ponosić, 
zdolności do poświęceń, niestabilności, bezmyślności, chęci do adapta
cji. Przy czym może chodzić tu nie tylko o adaptację pozytywną, ale 
również negatywną (np. przystosowanie się do środowiska chuligań
skiego). Rysunki nie mówią o opóźnionym rozwoju, jednak ukazują 
wiele negatywnych cech, które mogą być cechami nieprzystosowania 
społecznego.

c) Skala Wartości M. Rokeacha
Skala Wartości składa się z dwóch podskal (po 18 wartości). Euge

nio dokonał następującego rangowania wartości ostatecznych: 
ranga (r.) 1 (najważniejsza) -  bezpieczeństwo rodziny (troska o najbliż
szych),
r. 2 -  mądrość (dojrzałe rozumienie życia),
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r. 3 -  prawdziwa przyjaźń (bliskie koleżeństwo),
r. 4 -  wolność (niezależność osobista, wolność wyboru),
r. 5 -  szczęście (radość, zadowolenie),
r. 6 -  przyjemność (miłe uczucia, brak nadmiernego pośpiechu), 
r. 7 -  równowaga wewnętrzna (brak konfliktów wewnętrznych), 
r. 8 -  bezpieczeństwo narodowe (zabezpieczenie przed napaścią), 
r. 9 -  poczucie własnej godności (samopoważanie), 
r. 10 -  pokój na świecie (świat wolny od wojen i konfliktów), 
r. 11 -  dostatnie życie (dobrobyt),
r. 12 -  równość (braterstwo, jednakowe szanse dla wszystkich),
r. 13 -  uznanie społeczne (poważanie, podziw),
r. 14 -  świat piękna (piękno natury i sztuki),
r. 15 -  dojrzała miłość (bliskość seksualna i duchowa),
r. 16 -  poczucie dokonania (wniesienie trwałego wkładu),
r. 17 -  życie pełne wrażeń (podniecające, aktywne),
r. 18 -  zbawienie (zbawienie duszy, życie wieczne).

Wartości instrumentalne otrzymały poniższe rangi: 
r. 1 -  uprzejmy (życzliwy, grzeczny wobec innych), 
r. 2 -  uczciwy (niezdolny do oszustwa, szczery, prawdomówny), 
r. 3 -  pomocny (pomagający, niosący pomoc), 
r. 4 -  opanowany (powściągliwy, zrównoważony), 
r. 5 -  odpowiedzialny (niezawodny, rzetelny), 
r. 6 -  kochający (czuły, delikatny), 
r. 7 -  czysty (zadbany, schludny), 
r. 8 -  intelektualista (inteligentny, myślący), 
r. 9 -  ambitny (pracowity, z aspiracjami), 
r. 10 -  pogodny (wesoły, niefrasobliwy), 
r. 11 -  posłuszny (wypełniający polecenia, pełny szacunku), 
r. 12 -  obdarzony wyobraźnią (śmiały, twórczy), 
r. 13 -  odważny (broniący swoich przekonań), 
r. 14 -  o szerokich horyzontach (otwartym umyśle), 
r. 15 -  wybaczający (gotowy do wybaczania innym), 
r. 16 -  logiczny (konsekwentny, rozumny),
r. 17 -  niezależny (nie podporządkowany nikomu, samodzielny), 
r. 18 -  uzdolniony (o dużych umiejętnościach).

Z wartości ostatecznych badany ceni sobie przede wszystkim -  
bezpieczeństwo rodziny, mądrość i prawdziwą przyjaźń, a odrzuca -  
zbawienie, życie pełne wrażeń i poczucie dokonania. Najważniejszymi 
wartościami instrumentalnymi dla niego są -  uprzejmy, uczciwy, po
mocny; natomiast najmniej ważne są wartości -  uzdolniony, niezależ
ny, logiczny, wybaczający.
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d) Arkusz Samopoznania G. Gerasa
Metoda ta nazywana jest również Skalą Neurotyczności. Została 

opracowana jako metoda pomocnicza w celu otrzymania ilościowej 
oceny neurotyczności. Badany uzyskał w tej skali 43 punkty (9 sten), 
co ukazuje jego neurotyczność.

e) Kwestionariusz Osobowościowy R. B. Catella
Eugenio uzyskał następujące wyniki w poszczególnych skalach 

tego kwestionariusza:
czynnik (cz.) A (cyklotymia -  schizotymia) -  8 sten,
cz. B (wysoka inteligencja -  niska inteligencja) -  3 sten,
cz. C (dojrzałość -  emocjonalna neurotyczność) -  1 sten,
cz. E (dominowanie -  uległość) -  5 sten,
cz. F (surgencja -  desurgencja) -  8 sten,
cz. G (wysokie superego -  niskie superego) -  6 sten,
cz. H (odporność -  brak odporności) -  5 sten,
cz. I (wrażliwość -  brak wrażliwości) -  4 sten,
cz. L (paranoidalna podejrzliwość -  brak podejrzliwości) -  7 sten,
cz. M (niekonwencjonalność -  konwencjonalność) -  8 sten,
cz. N (racjonalizm -  prostota) -  4 sten,
cz. O (depresyjna niepewność siebie -  pewność siebie) -  9 sten,
cz. Q1 (radykalizm -  konserwatyzm) -  4 sten,
cz. Q2 (samowystarczalność -  zależność od grupy) -  3 sten,
cz. Q3 (wysoka samoocena -  niska samoocena) -  3 sten,
cz. Q4 (wysokie napięcie ergiczne -  niskie napięcie ergiczne) -  10 sten.

Stenami diagnostycznymi są steny skrajne. Za takie należy uznać 1,2 i 3 
oraz 10,9 i 8. Z powyższego wynika więc, iż charakterystycznymi cechami 
Eugenio są: emocjonalna neurotyczność (dziecinny, neurotyczny, słabe ego), 
wysokie napięcie ergiczne (napięty, pobudliwy), depresyjna niepewność 
siebie (bojaźliwy, niepewny siebie, lękliwy), niska inteligenta (nieinteligent
ny), zależność od grupy (trzymający się zasad konwencji grupy), niska sa
moocena (niewytrwały, o słabej woli), cyklotymia (współdziałający, przyja
cielski, beztrosld), surgencja (ekspansywny, entuzjastyczny), niekonwencjo
nalność (niekonwencjonakny, egocentryczny). Dana cecha źródłowa ma 
konkretne cechy powierzchniowe. Te drugie zostały podane w nawiasach.

9. Zakończenie

W niniejszym opracowaniu posłużono się metodą case work, aby 
ukazać w konkretnym przypadku proces stawania się przestępcą (tutaj
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zabójcą). W tym procesie, w przypadku Eugenio, występują następują
ce elementy: rodzina, szkoła, koledzy, osobowość.

Znaczny wpływ na nieprawidłowy rozwój badanego zdaje się 
mieć zbyt mały udział ojca w procesie wychowawczym, bezradność 
wychowawcza rodziców, podejmowanie przez nich skrajnych działań 
(od nadopiekuńczości po przemoc fizyczną). Problemy szkolne mają 
też z pewnością znaczny udział w rozwoju nieprzystosowania społecz
nego u tego nieletniego. Połączone w tym przypadku z niekorzystny
mi czynnikami biopsychicznymi, z pewnością wpłynęły na nasilenie 
zachowań antyspołecznych8.

Uwzględniając fakty w przedstawionym tutaj materiale, można 
nabrać przekonania, że chłopak przyjął chuligański styl życia9. M Ję
drzejewski pisze: „Powodem złego przystosowania są często ułomno
ści natury fizycznej: niski wzrost, garb, zły wzrok czy słuch, które unie
możliwiają realizację określonych aspiracji życiowych, a także ułom
ności natury psychicznej. Według Junga w warstwie nieświadomej 
psychiki mogą pozostawać treści złowrogie, pobudzające antyspołecz
ne i kryminalne dążenia"10. U Eugenio ułomności natury fizycznej nie 
zachodzą, jednak sfera psychiczna wydaje się być poważnie zaburzo
na. Koleżanka Agnese mogła mu dawać podkulturowe oparcie i być 
dla niego osobą znaczącą. Negatywne normy podkulturowe „przyjmu
ją szczególnie często ci młodzi ludzie, którzy zagrożeni są psychiczny
mi skutkami porażek życiowych i społecznej izolacji"11.

W celu wytyczenia przynajmniej wstępnych dróg terapeutycznych 
należy jeszcze odnieść się do osobowości chłopaka. Zabójcy są grupą 
szczególnie niejednorodną pod względem psychicznym i ich agresja 
(agresywność) jest zróżnicowana12. Biorąc pod uwagę jego emocjonal
ną neurotyczność, napięcie ergiczne, niepewność siebie, surgencję (na 
podstawie własnych badań) oraz.wyniki badań przeprowadzonych 
przez ośrodek diagnostyczno -  konsultacyjny i zachowanie w schroni
sku, dochodzę do wniosku, iż bezpośrednią przyczyną dokonanego 
przez niego zabójstwa jest jego impulsywność. Wprawdzie zdaje się,

8 Por. L. P y t k a , Pedagogika resocjalizacyjna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Spe
cjalnej, Warszawa 2001, s. 376-424.

9 Por. M. J ę d r z e je w sk i, Subkultury a przemoc, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, War
szawa 2001, s. 67-76.

10 Tamże, s. 67.
11 Czapów, Młodzież a przestępstwo, Nasza Księgarnia, Warszawa 1962, s. 87.
12 Por. A . W o lsk a , Agresja i agresywność zabójców, w: Agresja i przemoc a zdrowie psy

chiczne, red. M. B in c z y c k a -A n h o lc er , Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 
Warszawa-Poznań 2001, s. 253-268.
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że Eugenio ceni sobie w znacznym stopniu wartości społeczne i moral
ne (wyniki batań Skalą Wartości Rokeacha), to jednak na podstawie 
przeprowadzonej rozmowy stwierdzam, iż chciałby on może realizo
wać te wartości (bo uznaje je za szlachetne), ale w praktyce brak mu 
silnej woli do wdrażania ich w życie. Wartości te w jego przypadku 
pozostają więc na płaszczyźnie wolitywnej, a nie znajdują odpowied
niego miejsca w jego działaniu i zachowaniu oraz nie hamują w zado
walającym stopniu jego porywczości.

B. Hołyst uważa, że niewątpliwie motyw ma wpływ na sposób po
pełnienia zabójstwa13. Czyn przestępczy Eugenio i Agnese wydaje się 
być typową agresją reaktywną, która jest odpowiedzią organizmu na 
proste bodźce zewnętrzne, wywołujące specyficzne pobudzenie do 
agresji14. Zabili oni kolegę (z którym być może dokonali wcześniej roż
nych czynów przestępczych) bez wyraźnego motywu. Mógł ich na 
przykład tylko zdenerwować swoimi wypowiedziami.

Powyższe treści świadczą o tym, że Eugenio odznacza się brakiem 
kontroli emocjonalnej, co powinno ukierunkować terapię. Obecnie 
w zasadzie Eugenio nie powinien uczestniczyć w terapii grupowej. 
W czasie terapii indywidualnej należy przepracować przede wszyst
kim jego emocje. Terapii tej nie należy rozpoczynać od akcentowania 
poczucia winy. Ten element winien pojawić się w końcowej fazie tera
pii, kiedy chłopiec będzie umiał już panować nad emocjami.

Ważna jest jeszcze jedna informacja -  przede wszystkim ze wzglę
dów etycznych w tekście posłużono się pseudonimami oraz zmienio
no niektóre dane dotyczące opisanego przypadku.

13 B. H o ły st , Kryminalistyka, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 123.
14 Por. A. W o lsk a , dz. cyt., s. 254.
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THE PROCESS OF BECOMING A CRIMINAL 
BASED ON A CASE STUDY

SUMMARY

The article presents a case study method, which was used to show 
basic elements of the process of becoming a criminal. The method was 
chosen to present the case of a minor, nicknamed in this article Euge
nio who along with his friend Agnese (also a nickname) committed 
a murder with peculiar viciousness.

The purpose of publishing this paper in the present „Theological 
Studies" is acquainting readers (at least preliminarily), especially the 
clergy, with issues of deep pathology.

Describing Eugenio's case the author shows the minor's crime, his 
family environment, school situation, and symptoms of social unsuita
bility, psychological characteristics, and his stay in a reformatory for 
minors. The above information was gathered from the family consul
ting and diagnostic center.

Next the author conducted research in which the boy participated 
willingly. Research consisted of four tests: The Tree Test, Rokeach's Va
lue Survey, Scale of Neuruticism (by G. Geras), The Sixteen Personality 
Factor Questionnaire (by R. B. Catell) and a guided conversation.

Considerable influence on abnormal development of the studied 
juvenile seems to be: too little participation of the father in upbringing 
process (because of his job he is often away from home), as well as pa
rental helplessness in raising the boy -  getting into radical solutions -  
from overprotectiveness to physical abuse. Taking into consideration 
the facts presented in the article one can become convinced that the 
boy adopted a hooligan's lifestyle. His ffriend Agnese was probably 
his subculture support and someone significant. Emotional neuroti- 
cism, psychological tension, emotional arousal, lack of self -  confiden
ce, demonstrativeness and enthusiasm characterize Eugenio. It seems 
that his impulsiveness was the direct reason for committing the mur
der. On a volitive level he appreciates social and moral values; altho
ugh they are not adequately present in his actions and they do not re
strain satisfactorily his impetuosity. Eugenio and Agnese's criminal act 
seems to be typical reactive agression since they killed their friend with 
no particular motive. It is recommended that Eugenio should not par
ticipate in a group therapy. Meanwhile individual therapy should po
int to initiating in him suitable emotional control.

2 4 0


