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Na marginesie uwik³ania ¿yciem – biograficzne
epifanie sêdziwego osadzonego
Starzej¹cy siê wiêŸniowie stanowi¹ dla jednostek penitencjarnych swego rodzaju problem. Sprawowanie nad nimi opieki to nie tylko nadzór, ale przede wszystkim sprawowanie opieki medycznej. Nale¿a³oby poszukaæ odpowiedzi na pytania: Jak organizowaæ pomoc dla skazanych osób
starszych w tym równie¿ osób z demencj¹?, Jakie czynniki odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w organizowaniu tej pomocy? W obliczu rosn¹cego zapotrzebowania na opiekê nad osobami starszymi
w zak³adach karnych, owe pytania nie mog¹ pozostaæ bez odpowiedzi. Podmiotem analiz badawczych uczyni³am seniora po wyroku „do¿ywocia”, wykazuj¹cego siê umiejêtnoœci¹ funkcjonowania w wiêzieniu. Przedmiotem eksploracji natomiast by³o zjawisko specyficznego postrzegania
i prze¿ywania czasu przez osadzonego, w szczególnoœci zdarzeñ zwrotnych. Intencj¹ badaczki
by³ fakt wyodrêbnienia tego co by³o dotychczas niedostrzegalne. Tekst ukazuje analizê biografii
osoby, w ¿yciu której pojawi³y siê momenty kryzysowe, interpretowane przez w³¹czenie ich
w fabu³ê historii o ¿yciowych prze³omach. Wobec opisanego t³a, dodatkow¹ „ram¹” doprecyzowuj¹c¹ intencje hermeneuty by³a zastosowana epifania jako doœwiadczenie jedyne w sobie, oryginalne, dziel¹c¹ ¿ycie seniora na „przed” i „po”, na „wtedy” i „teraz”.
S³owa kluczowe: doœwiadczanie staroœci, skazany, biografia, przemijanie

At the margin of life’s implication – biographical epiphanies
of elderly imprisoned
Ageing prisoners represent for penitentiary institutions some kind of issue. Taking care of them is
not only supervision but above of all holding medical care. One should find answers for the following questions: How should assistance be organized for condemned also for individuals with
dementia? What are key factors in organizing such assistance? Regarding growing demand for
elderly care in penitentiary, such questions cannot remain without answers. Subject of my analysis was senior after life sentence, exhibiting ability for functioning in a prison. Whereas subject of
research was phenomenon of distinct perception and spending time by imprisoned, particularly
a life’s turning points. Intention of researcher was extracting something, that was unperceivable.
Text pictures biography analysis of individual, who faces critical moments in his life, interpreted
by including them in the history about life’s turning points. Regarding depicted background, additional framework clarifying intentions of researcher working in the field of hermeneutics, was
epiphany, used as genuine experience, dividing seniors’ life for “before” and “after, for “at the
time” and “at present”
Keywords: senility suffering, condemned, biography, passing away
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Wprowadzenie
Tytu³ artyku³u sugeruje obietnicê prezentacji procesualnego scenariusza podmiotowego uczestnictwa w specyficznym, marginalnym, izolacyjnym, degradacyjnym, antywzorcowym lokum. Podmiotem analiz badawczych uczyni³am
seniora po wyroku do¿ywotniej kary pozbawienia wolnoœci, jego sposobu doœwiadczania izolacji. Przedmiotem eksploracji natomiast by³o przedstawienie wydarzeñ przez odtworzenie, imitacjê wypowiedzi osoby, prezentacja rozmowy
w mowie niezale¿nej, w konsekwencji zjawisko specyficznego postrzegania
i prze¿ywania czasu przez osadzonego, w szczególnoœci zdarzeñ zwrotnych, stanowi¹cych kluczowe znaczenie w procesach transformacji to¿samoœci, w rekonstrukcjê œwiata jego otaczaj¹cego i wgl¹d w funkcjonowanie instytucji, w której
badany ¿yje. Intencj¹ eksploracji by³ fakt wyodrêbnienia tego, co by³o dotychczas
niedostrzegalne.
Cz³owiek, w ¿yciu którego pojawi³y siê momenty kryzysowe, ryzykowne,
graniczne w³¹czane w fabu³ê historii o ¿yciowych prze³omach, kreœli swoist¹
identyfikacjê siebie w warunkach, w których przysz³o mu egzystowaæ. Fragment
nietypowoœci biografii uœwiadamia fakt koniecznoœci wyznaczania pól badañ
hermeneutycznych w tym zakresie. Dodatkow¹ „ram¹” doprecyzowuj¹c¹ intencje hermeneuty by³a zastosowana epifania jako doœwiadczenie jedyne w sobie,
oryginalne, dziel¹c¹ ¿ycie seniora na „przed” i „po”, na „wtedy” i „teraz”.
Zdaniem M. Kafara [2011, s. 51], cz³owiek doœwiadczaj¹cy iluminacji-epifanii
to ktoœ kogo œwiadomoœæ ulega znacznemu przeobra¿eniu, u kogo przeczucie zostaje zamienione w pewnoœæ, lub odwrotnie, to co by³o pewne, staje siê w¹tpliwym, wymagaj¹cym zmiany.
Lansowanie wyprawy/powrotu tylko w jedn¹ stronê – „do Siebie”, „do
Domu” podmiotu doœwiadczonego, odpowiednio do jakoœci odbytej podró¿y
i zaanga¿owania siê w jej kontekst eksponuje wyjœcie „poza”. Znacz¹ce doœwiadczenia egzystencjalne (doœwiadczenia biograficzne) powoduj¹ce zwrot w linii
¿ycia jednostki, stanowi¹ce wyzwanie adaptacyjne jest szczególnie silnie doœwiadczane we wszystkich wymiarach Osoby [2014, s, 25]. Zbadanie sposobu prze¿ywania owych zdarzeñ metodami jakoœciowymi pozwala na dok³adniejszy wgl¹d
w zachodz¹ce w takich warunkach/sytuacjach procesy. Badania interpretatywne
maj¹ w tym wypadku charakter eksploracyjny. Postulowana teoretyczna wra¿liwoœæ-pojêcie charakterystyczne dla metody teorii ugruntowanej-ma istotny
wp³yw na przebieg ca³ego badania. To ona, stanowi¹c cechê jednostkow¹ badacza, decyduje o tym, ¿e prowadzone przez niego badanie jest niepowtarzalne,
oryginalne i nasycone specyfik¹ jego kreatywnoœci i wyobraŸni. Teoretyczna wra¿liwoœæ czy „wra¿liwoœæ badawcza” oznacza zdolnoœæ rozumienia zjawiska, jego
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interpretacji, wiernego relacjonowania. Podczas procesu stopniowego „wtapiania
siê„ w zastan¹ rzeczywistoœæ badanego, dotar³am do momentu, w którym uœwiadomi³am sobie, ¿e refleksja wytycza now¹ drogê, odstêp pozwalaj¹cych widzieæ
rzeczy w wyostrzonym œwietle.
Warto uczyniæ zastrze¿enie, ¿e trudnoœci zwi¹zane z komunikacj¹ miêdzy badaczem a badanym (nigdy nie jest pewne czy respondent odpowiada na pytania
w zgodzie z tym co s¹dzi, czy te¿ mówi to co jest zgodne z obiegow¹ opini¹, czy
te¿ to czego oczekuje badacz), rozs¹dniej jest zastosowaæ metody jakoœciowe
ukierunkowane na odkrycie znaczeñ nadawanych im przez badanych, gdy¿ nie
mamy pewnoœci czego dotycz¹ dane, które uzyskaliœmy. Analizy codziennej rzeczywistoœci wspó³czesnego osadzonego w wieku senioralnym, z jego perspektywy, jego jêzykiem, wymaga³a przeformu³owania przestrzeni ¿yciowej. W ujêciu
interpretatywnym narracja, czyli opowieœæ o wydarzeniach, traktowana jest jako
tekst przedstawiaj¹cy w formie symbolicznej znaczenia wewnêtrzne, tzn. sta³e,
g³êbokie ustosunkowania podmiotowe [Straœ-Romanowska, Bartosz, ¯urko
(red.), 2010]. Dotarcie do tych znaczeñ mo¿liwe jest dziêki interpretacji opowieœci.
Zastosowanie znajduje tu hermeneutyka, ukierunkowana na dotarcie do subiektywnoœci osoby badanej, na mo¿liwie najbardziej dok³adny opis wewnêtrznego
doœwiadczenia (prawda jednostki traktowana jako rzeczywistoœæ obiektywna).
W badaniach w³asnych d¹¿y³am do rekonstrukcji systemu znaczeñ podmiotowych,
osobliwych przez ukazanie, jak sensy i znaczenia zawarte w opowieœci zmierzaj¹
do tego co ostateczne.
Celem badañ w³asnych by³ opis oraz interpretacja subiektywnych doœwiadczeñ seniora, w którego autobiografiê zosta³ wpisany wyrok do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci. Jednoczeœnie celem przeprowadzonych badañ by³a próba
zrozumienia tego doœwiadczenia, tak jak by³o ono prze¿ywane przez mê¿czyznê.
Równie istotnym celem badañ, wynikaj¹cym z zastosowania metody narracyjnej,
mo¿e byæ wypracowanie kategorii teoretyczno-metodologicznych na potrzeby
metody iloœciowej, np. kwestionariuszowej, która umo¿liwi³aby diagnozê indywidualnych typów doœwiadczania rzeczywistoœci inkarcerowanej i profili osobowych prze¿yæ.
Autobiograficzny wywiad narracyjny mia³ umo¿liwiæ odtworzenie wydarzeñ
zwi¹zanych z egzystencj¹ seniora w zak³adzie karnym, z uwzglêdnieniem doœwiadczeñ poprzedzaj¹cych ten pobyt. Badany decydowa³ o szczegó³owoœci narracji, jej wysycenia opisami i argumentacj¹ oraz o stopniu intymnoœci narracji.
Osobista koncepcja ¿ycia z perspektywy w³asnej biografii sprawi³a niejako, i¿
nast¹pi³a rekonstrukcja przesz³oœci skazanego polegaj¹ca na rozpoznaniu ryzyka
bycia „innym”, autonomicznym za zas³on¹ samotnoœci, relatywnie koresponduj¹c ze swego rodzaju ekscytacj¹ emocjonaln¹. Rekonstrukcja biegu ¿ycia seniora w momencie wejœcia w nowe typy interakcji, zmienia³y jego codziennoœæ.
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Wchodz¹c w „inny”, zawi³y œwiat cz³owieka przestêpcy, d¹¿y³am do uaktualnienia kontekstu resocjalizacyjnego, wymuszaj¹cego treœæ jego interakcyjnych
ods³on z zamiarem ukazania egzystencjalnych, filozoficznych wymiarów kary
kryminalnej, samotnoœci, wyobcowania.
W piœmiennictwie naukowym zagadnienia dotycz¹ce walki o uznanie seniorów w rzeczywistoœci penitencjarnej wskazuj¹ na deficyt eksploracyjny, sugeruj¹cy koniecznoœæ pog³êbionych analiz oddzia³ywania izolacyjnej kary pozbawienia wolnoœci na zdrowie skazanych w podesz³ym wieku. W koñcowym etapie
odbywania kary d³ugoterminowej nastêpuj¹ bardzo trwa³e zmiany, maj¹ce bezpoœredni lub poœredni wp³yw na zmiany w psychice [Korecki 2007, s. 224–225].
W zakresie negatywnych konsekwencji wystêpuj¹ zmiany w osobowoœci, zani¿enie samooceny, zobojêtnienie na up³yw czasu, wzrost wrogoœci wobec siebie i otoczenia, utratê zainteresowañ lub ich zawê¿enie, negatywne zachowania i wzrost
zaanga¿owania siê w podkulturê, zanik wiêzi z osobami z zewn¹trz. Osadzeni
przejawiaj¹ zobojêtnienie, jakby odrêtwienie i zanik oznak uczuæ, obni¿eniu ulega sprawnoœæ intelektualna, wystêpuje ca³kowity brak umiejêtnoœci funkcjonowania bez wsparcia instytucjonalnego. J. W¹sik [za Poklek, 2010, s. 158–159]
stwierdzi³, ¿e osadzeni do¿ywotni z d³ug¹ perspektyw¹ ¿ycia w zamkniêciu popadaj¹ w „szaleñstwo i ob³¹kañcze urojenia”. Pocz¹tkowo na skutek utrwalenia
mechanizmów obronnych zaprzeczania i wyparcia pojawia siê u nich „urojenie
niewinnoœci”, a po d³u¿szym czasie pobytu w wiêzieniu „urojenie u³askawienia”.
Cennym spostrze¿eniem S. Grzesiaka w dokonanych analizach dotycz¹cych
funkcjonowania seniorów w przestrzeni totalnej jest fakt doœwiadczania przez
nich uprzedzeñ i dyskryminacji podsycanych przez stereotypy dotycz¹ce ich
cech i zdolnoœci, przejawiaj¹ce siê w protekcjonalnym ich traktowaniu [Grzesiak
2009]. Osadzeni w wieku senioralnym to grupa zaniedbywana przez naukê
i praktykê. Brak szerszego zainteresowania problematyk¹ funkcjonowania wiêŸniów w starszym wieku w warunkach izolacji penitencjarnej powodowany jest
wieloma czynnikami. Jeden z nich to niewielki odsetek tej kategorii wiêŸniów
w populacji osób pozbawionych wolnoœci, a tak¿e brak rozeznania w ich potrzebach leczniczo-rehabilitacyjnych, brak mo¿liwoœci szkolenia, opieki, zatrudnienia,
zapewnienia warunków socjalno-bytowych, przepisów prawnych reguluj¹cych
postêpowanie z t¹ grup¹ skazanych, kadry specjalistycznej, jak i mo¿liwoœci ponoszenia dodatkowych kosztów przez pañstwo, ale równie¿ przeludnienie, które
nie sprzyja³o odrêbnemu traktowaniu tej specyficznej, ma³ej kategorii osadzonych [Senior za kratami…, 2015]. A. Jaworska [2013, s. 71] dodaje, i¿ powszechnym
problemem starszych wiêŸniów, którzy spêdzili wiêkszoœæ swojego ¿ycia
w zak³adzie karnym jest ograniczona mo¿liwoœæ przywo³ania pozytywnych stron
¿ycia, w³asnych osi¹gniêæ i odczucia satysfakcji z dobrze prze¿ytego czasu. Poczucie pora¿ki ¿yciowej zwielokrotnia lêk, przygnêbienie i zw¹tpienie. D¹¿y³am do
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przybli¿enia fenomenu kszta³towania siê to¿samoœci cz³owieka starego, wskazuj¹c dwoistoœæ w spo³ecznym postrzeganiu. Oznacza to, ¿e poddam rozwa¿aniom, namys³owi posiadan¹ wiedzê, zaplecze naukowe i status etnografa oraz
d¹¿enia do odkrycia: wydarzeñ, czynnoœci, emocji, zwi¹zku, celu b¹dŸ uczucia,
które nadaj¹ ¿yciu badanego g³ówny sens w walce o uznanie jako warunek i mo¿liwoœæ pracy nad w³asn¹ to¿samoœci¹ oraz sposobem przywracania stale zagro¿onej, chwiejnej to¿samoœci indywidualnej.
Namys³ nad jakoœci¹ obszaru badawczego wyznacza œcie¿kê interpretatywn¹,
niezwykle rzadko podejmowan¹ w przedk³adanych dotychczas w resocjalizacji
badaniach obiektywistycznych. Jak konstatuje A. Rokuszewska-Pawe³ek [2006,
s. 26], doœwiadczenia badawcze zwi¹zane ze zbieraniem tego rodzaju materia³ów,
jak i nies³abn¹ce zainteresowanie odbiorców ró¿nego rodzaju dokumentami
autobiograficznymi i biograficznymi stanowi¹ argument na rzecz ¿ywotnoœci tej
formy. Zgodnie z procedur¹ postêpowania badawczego wywiad narracyjny podda³am transkrypcji. W rezultacie uzyska³am szczegó³owy, indywidualny opis
wielowymiarowego doœwiadczania „wyizolowanego” ¿ycia, z uwzglêdnieniem
baga¿u doœwiadczeñ przed izolacj¹ wiêzienn¹.
Kim jest wspó³czesny osadzony senior z wyrokiem do¿ywotniego pozbawienia
wolnoœci?
Wyró¿ni³am kategorie opisuj¹ce doœwiadczenia autobiograficzne, a nastêpnie
subkategorie wysycone prze¿yciami o charakterze osobowym, emocjonalnym,
spo³ecznym, zwi¹zanych ze zdobywaniem wiedzy, z podejmowanymi dzia³aniaPog³êbiony bilans ¿ycia
Momenty prze³omowe w biografii
Ja i moja staroœæ
Jakoœæ staroœci – akceptacja czy jej brak
Kim jestem, kim by³em, kim mam byæ

Staruszek oprószony siwizn¹ i znaczeniem
M³ode wilki odbieraj¹ce znaczenie
czy respektuj¹ce status seniora?
Wymiar temporalny – ¿ycie poza ¿yciem?
Samotnoœæ, pustka, staroœæ
Samowybaczenie i odnalezienie sensu

Rysunek 1.
ród³o: Badania w³asne.
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mi, ze sfer¹ egzystencjaln¹, transcendentn¹. Nale¿y nadmieniæ, i¿ opisujê tylko
fragment dokonanych analiz. Kodowanie oraz analiza narracji, wskazuje na dominuj¹ce dwie kategorie opisu. Ponadto w omawianej narracji osadzonego wyró¿ni³am subkategorie, które tworzy³y sposoby realizowania siebie w odizolowaniu.
Przedstawiê kilka z nich.

Ja i moja staroœæ
Istot¹ w rozwa¿aniach nad w³asn¹ aktywnoœci¹ badanego stanowi³y potrzeby: uznania, poznawania, hubrystyczna (dowartoœciowania siebie), transgresji,
uczestnictwa, sensu ¿ycia. Ich zaspokojenie sprzyja wiêkszemu poczuciu bezpieczeñstwa oraz swego rodzaju poczuciu godnoœci a przede wszystkim w kontekœcie okolicznoœci okreœleniu sensu ¿ycia w staroœci. Godne starzenie siê w „zgodzie” z faktem bycia w roli osadzonego warunkowane jest samokrytyczn¹ ocen¹
swojej sytuacji a nade wszystko afirmacj¹ ¿ycia. Obydwie umiejêtnoœci wi¹¿¹ siê
z akceptacj¹ staroœci, umierania i pogodzenie siê z faktem czasu. Zdaniem badanego starzeæ siê to: umiejêtnie pokonywaæ w³asne s³aboœci, wystrzegaæ siê senioralnego zapatrzenia w siebie, zgorzknienia oraz ujawniaæ radoœæ ka¿dym nowym
dniem.
Poczucie bezpieczeñstwa jest warunkiem dobrej kondycji psychofizycznej.
Wed³ug badanego tylko zajêcie siê czymœ po¿ytecznym daje takie poczucie. Chodzi przede wszystkim o traktowanie siebie jako jednego z elementów trybu
spo³ecznej ca³oœci i zaakceptowanie regu³ stanowionych przez ów tryb. Ponadto
nale¿y relatywnie spokojnie i pogodnie traktowaæ staroœæ. Uwzglêdniaj¹c warunki psychofizyczne seniora nale¿y wskazaæ na pozytywny jego obraz w szczególnoœci w aspekcie poczucia swoistego zadowolenia, u¿ytecznoœci.
Senior ma œwiadomoœæ w³asnych deficytów w sferze zdrowia. Sytuuje treœci
zwi¹zane z nim w okreœlaniu dzia³añ niezbêdnych w jego utrzymaniu jak te¿
odpowiedzialnoœci za nie, posiadanych nawyków i przyzwyczajeñ.
Do ¿ycia tutaj musia³em przywykn¹æ. ¯yjê w wiêzieniu ju¿ wiele, wiele lat. Ale mam swoje miejsce w hierarchii. Mam dwuosobow¹ celê i traktujê j¹ jak w³asn¹. Najlepiej jest jak nie mam
wspó³osadzonego. Nie mam na³ogów. Tylko problemy z sercem. Pamiêæ mam, dobrze widzê
i s³yszê. Przywi¹zujê znaczenie do jakoœci jedzenia. Zwracam im uwagê jak jest coœ niedogotowane czy przesolone. Ci¹gle nie dogotowuj¹ grochówki. Oni mnie tu dobrze znaj¹. Mam swoje zasady i chcê dbaæ o siebie na tyle ile tu mogê. Ju¿ nie ¿yjê w stresie. Mam tu ¿yæ i do¿yæ koñca.
Tylko sam, sam ze sob¹. Mo¿e zdarzy siê jakiœ cud i po¿yjê jak cz³owiek, bez tych krat i zabezpieczeñ. Jak o tym mówiê to szybciej bije mi serce. Ja chcê ¿yæ.
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Pobyt w izolacji powoduje, i¿ senior wskazuje na w³asne pok³ady emocjonalnoœci i têsknoty za normalnym ¿yciem, wyimaginowanym ¿yciem, w zgodzie
z wytworzon¹ wizj¹ mo¿liwej przysz³oœci. Formowanie siê potrzeby ustabilizowanego nastawienia wobec w³asnego ¿ycia unaocznia swoistoœæ cierpienia
mê¿czyzny. To cierpienie odpowiada niejako zasadzie bycia ogarniêtym przez
zewnêtrzne, niezale¿ne od woli jednostki i pozostaj¹ce poza jej kontrol¹ okolicznoœci i zdarzenia. Owe ci¹gi zdarzeñ biograficznych zdeterminowane zewnêtrznie odpowiadaj¹ zasadzie znoszenia. Chodzi tu o sytuacje biograficzne, w których
jednostka znajduje siê pod wp³ywami zewnêtrznych, niezale¿nych od jej aktualnych intencji czynników, powoduj¹cych progresywne kurczenie siê mo¿liwoœci
jej potencja³u.
Instytucjonalne wzorce normatywne, które odpowiadaj¹ zasadzie orientowania siê badanego na normatywne oczekiwania instytucjonalne oraz podleganie
kontroli, w pewnym sensie charakteryzuj¹ siê pewnym narzuconym ³adem biograficznym przez procedury, wzorce instytucjonalne czy te¿ chaosu w sensie trajektorii nieprzewidywalnoœci i utraty kontroli.
Rekonstrukcja sposobu postrzegania siebie i rzeczywistoœci przez seniora
w konwencji celów kary kryminalnej, wymusza w badaczu przekonanie, ¿e wymierzaj¹c karê nale¿y zwa¿yæ na jej prewencyjny aspekt. Oznacza to zatem
koniecznoœæ niejako wyprzedzania przysz³oœci i dokonania przez decydentów
stosownej analizy, maj¹cej na celu taki dobór kary i œrodków karnych (oraz ich
wymiaru), aby zapobiega³y ponownemu pope³nieniu przestêpstwa przez konkretnego sprawcê (oskar¿onego). Mowa tu o prewencyjnych celach kary. W czym
zatem wyra¿a siê paradoks kary do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci?
Kara, realizuj¹c funkcjê prewencji ogólnej, oddzia³uje pozytywnie na
kszta³towanie œwiadomoœci prawnej ogó³u spo³ecznoœci, gdy¿ kszta³tuje przekonania, ¿e pope³nienie przestêpstwa spotyka siê z najsurowsz¹ kar¹. Jednak, pomimo i¿ wielu negatywnych efektów i niezgodnych ze spodziewanymi za³o¿eniami,
kara do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci z pewnoœci¹ spe³nia swoj¹ funkcjê izolacyjn¹. Powoduje, ¿e spo³eczeñstwo jest niejako zabezpieczone na d³ugi okres
czasu przed sprawcami przestêpstw o znacznym ciê¿arze gatunkowym. Jak podkreœla J. Malec [2006, s. 71], bardzo wa¿ne jest i to, ¿e uwzglêdnienie faktu dysfunkcjonalnoœci kary stawia ostro problem wyboru miêdzy potrzeb¹ zaspokojenia
spo³ecznego poczucia sprawiedliwoœci przez odpowiedni¹ d³ugoœæ kary a mo¿liwoœci¹ narastania jej dysfunkcjonalnoœci po przekroczeniu okreœlonego czasu pobytu skazanego w wiêzieniu. Odnosz¹c siê do istoty aspektu indywidualnoprewencyjnego, podnieœæ nale¿y fakt, i¿ kara winna zostaæ dostosowana do
warunków i mo¿liwoœci konkretnego sprawcy. Nawet gdy przyjmiemy, ¿e istot¹
kary jest odp³ata, a zatem staniemy na gruncie odwetowych, retrybutywnych
teorii kary, nie zdezaktualizujemy faktu, ¿e kara kryminalna powinna stanowiæ
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narzêdzie celowego, prospektywnego dzia³ania. W kontekœcie kary d³ugoterminowej ujawniaj¹ siê sprzecznoœci. Zgodnie z zasadami wolnej progresji odbywanie kary rozpoczyna siê od umieszczenia skazanego pod rygorem najsurowszym,
³agodzonym wraz z up³ywem czasu.

Jakoœæ staroœci-akceptacja czy jej brak
Jakoœæ ¿ycia jest powszechnie zaakceptowan¹ miar¹ subiektywnej oceny stanu zdrowia, a tak¿e psychicznego samopoczucia i wzglêdnie satysfakcji z funkcjonowania w roli.
J. Mróz, autor koncepcji subiektywnej jakoœci ¿ycia czynniki kszta³tuj¹ce jakoœæ ludzkiej egzystencji rozpatruje „przez pryzmat okreœlonych typów uwarunkowañ: w³aœciwoœci osobistych jednostek, okolicznoœci losu i kulturowych determinant” [Mróz 2004, s. 79]. Jedn¹ z kategorii stanowi¹ – w³aœciwoœci osobiste
jednostki stanowi¹: cechy psychiczne - w³aœciwe osobie, stan zdrowia, uwarunkowania anatomiczne, oraz ca³y konglomerat efektów socjalizacji. Wszystkie te
czynniki kszta³tuj¹ jakoœæ ¿ycia, s¹ wyznacznikami celów, ich realizacji, determinuj¹ okreœlony stosunek do ró¿nych wartoœci i powoduj¹, ¿e cz³owiek dzia³a
„w taki a nie inny sposób”. Wobec tego nale¿y zaznaczyæ, i¿ osobowoœæ i biografia
cz³owieka generuj¹ niepowtarzalny zbiór czynników, które sprawiaj¹, ¿e ka¿da
osoba swoje doœwiadczenia ¿yciowe - sukcesy, pora¿ki, mo¿liwoœci osi¹gania
szczêœcia postrzega inaczej. Na kolejn¹ kategoriê – okolicznoœci losu sk³adaj¹ siê:
„miejsce i czas urodzenia, geografia zamieszkania, niespodziewane zdarzenia
i zbiegi okolicznoœci, w których jednostka uczestniczy, oraz osoby, które w ¿yciu
spotyka” [Mróz 2004, s. 76]..
Jakkolwiek pojêcie jakoœci ¿ycia jest kluczowe dla gerontologii, to nadal trwa
dyskusja nad uœciœleniem tego pojêcia w odniesieniu do seniorów, a tak¿e nad
relacj¹ miêdzy ró¿nymi formami przemocy lub zaniedbania osób starszych a subiektywnym postrzeganiem swej sytuacji ¿yciowej. Pojêcie jakoœci ¿ycia przez
pryzmat staroœci a w szczególnoœci w aspekcie niewoli stanowi o jego wielowymiarowoœci (stan psychiczny, relacje spo³eczne zapewniaj¹ce wiêzi spo³eczne,
wsparcie). Obecnoœæ starszych wiekiem skazanych wp³ywa na relacje interpersonalne oraz jakoœæ oddzia³ywañ podejmowanych przez personel [Opora 2013,
s. 91]. Funkcjonowanie seniora neguje tezê, dotycz¹c¹ niebezpieczeñstwa wiktymizacji starszych wiêŸniów w zak³adach karnych. Teza, i¿ senior czerpie dla siebie
od m³odych radoœæ, entuzjazm, œwie¿oœæ, uczy siê nowych rzeczy, wspó³czesnego
podejœcia do wa¿nych aspektów ¿ycia a m³odzi ucz¹ siê od starszych pokory, szacunku, tolerancji, okazywania uczuæ, nie znalaz³a w badaniach potwierdzenia.
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Nie mo¿na traktowaæ seniorów jednakowo, bo jedni s¹ psychicznie do niczego, nadaj¹ siê na odstrza³. W ustalaniu zale¿noœci w celi, wykszta³cenie odgrywa rolê, logika myœlenia, sytuacja finansowa; mam m³odego ch³opaka w celi, ma 30 lat, ma gimnazjum i tok myœlenia ograniczony.
Skoñczy³ terapiê AA, podjêli decyzjê, ¿e dadz¹ warunkowe zwolnienie z 3 lat dosta³by miesi¹c.
Po co ogon, pojedzie do pracy do Niemiec, Szwajcarii tam zarobi 16 tysiêcy-gdyby za³apa³ siê,
a z tym gimnazjum, zamiata³by ulice a i to niewiadomo.
Potrafiê byæ agresywny, kiedy oddzia³owy 30-latek uczy mnie ¿ycia-osadzony ma mieæ swoje papierosy, kawê-bêdzie siê tu wym¹drza³. Wczeœniej te¿ dali mi m³odego wspó³lokatora 40 lat, chudy
jak palec. Ujada³. Pytam, za co siedzisz? Sam siê nie chwalê. Ju¿ siê rozjuszy³ i mówi-zadzwoniê
po oddzia³owego. Oddzia³owy-nie mogê otwieraæ, bo jestem sam. A ten wspó³osadzony zacz¹³
rzucaæ siê, drzeæ, ¿e chcê go zamordowaæ, ¿e ze mn¹ nie wytrzyma, no to trzasn¹³em mu z liœcia.

Problemy zwi¹zane ze zdrowiem skazanych w wieku senioralnym wymagaj¹
odpowiedniego wsparcia medycznego, psychologicznego i pedagogicznego.
Leczenie plus osadzony to tyle co ¯yd do biedy. Tyle co ja zg³asza³em, ¿e mam takie i takie dolegliwoœci to okrêgowy odpisywa³ mi, ¿e jest leczenie standardowe. Doprowadzili mnie do zawa³u
serca. Przy³¹czali mnie do aparatury z zasobów gomó³ki, o 15 zabrali mnie karetk¹, reanimowali
morfin¹, psychotropami. Potem posz³o zapytanie do s¹du okrêgowego, w zwi¹zku z zawa³em,
w 15 minut dostali decyzjê. To dzia³o siê w 2002 r. w maju i od tamtej pory lekarz zaleci³ dwie wizyty u kardiologa, zleci³ lek ale by³a odmowa otrzymania leku, bo za drogi i niesprawdzony.
By³em rencist¹, musia³em zap³aciæ ca³oœæ, dlatego tego leku nie dosta³em. Mam stop metalowy
1560 z³ kosztowa³ i s¹ problemy z badaniami rezonansem magnetycznym. Tu jest izba wytrzeŸwieñ, tylko trzy dni-detoks, EKG, proste zabiegi. Kiedyœ robili zabiegi a teraz nie, teraz praktykuj¹ nie lecz¹. S¹ dyspozycyjni wobec administracji. Administracja oczywiœcie powie, ¿e jest inaczej. Z chwil¹ gdy by³em aresztowany, policjantka podsunê³a L4 do podpisania czy nadajê siê do
aresztu. Oni uwa¿ali, ¿e w miejskim tak stwierdz¹ a poliklinika podpisa³a, ¿e mogê przebywaæ na
oddziale szpitalnym wiêzienia. Kiedyœ by³o, ¿e co tydzieñ, raz na dwa tygodnie lekarze maj¹ dy¿ur, kierownik ambulatorium i jeœli chcê to przyjedzie lekarz.

Wizja staroœci badanego stanowi istotne ogniwo jego bytu, przekraczaj¹ce
wyobra¿enia spo³eczne wobec racjonalnych, ponadprzeciêtnych wymagañ osobowoœciowych.
Bezcenna heurystycznie postaæ to dla gerontologów atrakcyjne badawczo
Ÿród³o. Sprowadzaj¹ca nowoczesne podejœcie resocjalizacyjne do ró¿nicowania
oddzia³ywañ polegaj¹cych na wyodrêbnieniu mechanizmów konstytuuj¹cych
osobliw¹ strukturê motywacyjn¹ seniorów zabójców i stosowanie adekwatnych
metod oddzia³ywañ resocjalizacyjnych, które z jednej strony sprzyja³yby korygowaniu tych¿e mechanizmów a z drugiej kreowa³y proces pozytywnej swoistoœci.
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Kim jestem, kim by³em, kim mam byæ
Je¿eli cz³owiek bêdzie przeprowadza³ rewizjê w³asnej przesz³oœci, wyzwala³
wspomnienia wczeœniej nieprzywo³ywane, uwalnia³ i aktywizowa³ treœci doœwiadczenia czêsto traumatycznego, które nie by³o w³¹czane do systemu wiedzy na
bie¿¹co wykorzystywanej z uwagi na zbyt du¿e koszty psychiczne, to ma szansê
m.in.: poznaæ siebie, wykorzystaæ to, czego siê nauczy³, co w pewnym sensie
u³atwi mu funkcjonowanie, zwróci do pozytywnej przysz³oœci.
Skazany zastanawia siê zarówno nad minion¹, obecn¹ sytuacj¹ ¿yciow¹ jak
te¿ i przysz³¹. Snuje plany, okreœla d¹¿enia sytuuj¹c je w perspektywie zdrowia
fizycznego, psychicznego, mo¿liwoœci dzia³añ, chêci osi¹gania nowych celów, posiadanie umiejêtnoœci po¿ytkowania posiadanej wiedzy, szczególnie w kwestii
wykorzystania nowych umiejêtnoœci, funkcjonowania w roli, radzenia sobie z pojawiaj¹cymi siê stratami.
System penitencjarny jest z lat socjalizmu. Jako takiej komuny nie by³o. Odsiedziane mam ponad
40 lat. Zadar³em nie z tymi co trzeba. Prokurator w stopniu majora pod wp³ywem alkoholu rozpocz¹³ pierwszy bójkê z nami m³odymi chuliganami. Wyj¹³em nó¿ i przejecha³em wzd³u¿ jego
pleców, dosta³ jeszcze w zêby. Pocerowali mu grzbiet i poœladek. Dosta³em 3 lata i by³ krzyk
w s¹dzie dlaczego nie 5, po co tu bandyto przyszed³eœ-po tak ma³y wyrok?
Innym razem dosz³o do zabójstw w obronie koniecznej. Pocz¹tkowo dosta³em 15 lat. Przyszed³
do mnie rodzony brat z czterema kolegami, broni¹c siê, zastrzeli³em. U³o¿y³em sobie tak¹ wersjê
jak¹ ustali³em.

Staroœæ stanowi w tym przypadku wieloœæ i ró¿norodnoœæ doœwiadczeñ: utrata dóbr, dewaluacja wartoœci materialnych, wyzbycie siê z³udzeñ, co do mo¿liwoœci kontroli nad zdarzeniami, przewagi racjonalnoœci adaptacyjnej, co ostatecznie
kreuje postawê akceptacji egzystencji takiej jak¹ ona jest. Badany odczuwa starzenie siê i staroœæ jako stratê, a pobyt w wiêzieniu jako koniecznoœæ odp³aty za
pope³nione zabójstwa, obni¿aj¹c¹ jego jakoœæ ¿ycia. Negatywny stan psychiczny
seniora wynika z braku perspektyw na przysz³oœæ, ograniczenie przestrzeni prywatnoœci, braku nadziei na poprawê swojego samopoczucia i sytuacji ¿yciowej.
Proces stosowania œrodków represji w odpowiedzi na zachowanie sprawcy przestêpstwa ³¹czy siê z szerokim wachlarzem rozwa¿añ nad sensem kary, racj¹, celem i potrzeb¹ jej stosowania-okolicznoœciami uzasadniaj¹cymi prawo karania.
O ile na przestrzeni lat nie poddawano w w¹tpliwoœæ kwestii czy karaæ, o tyle niezwykle burzliw¹ polemikê wywo³ywa³a i wywo³uje próba odpowiedzi na pytania
jak i po co to czyniæ? T. Cielecki przychyla siê do zdecydowanej negacji zasadnoœci
postawienia problemu: „zapobiegaæ czy karaæ?”, albowiem – jak wskazuje – zapobieganie jest dzia³aniem, które ma nie dopuœciæ do zachowania przestêpczego,
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natomiast kara wystêpuje zawsze w kontekœcie nastêpczym po czynie i s³u¿yæ ma
zapobie¿eniu ponownego pope³nienia przestêpstwa przez ukaranego, jak i innych odstraszonych tym faktem, st¹d nie mo¿na zak³adaæ, ¿e zapobieganie jest
antytez¹ czy alternatyw¹ karania [Cielecki 2004, s. 28]. Kontynuacjê pogl¹du, mo¿na pog³êbiæ realnymi pytaniami: jeœli karaæ to na jak d³ugo? w jakim celu? czy
mo¿liwe i rzeczywiste jest przywrócenie do spo³eczeñstwa tej jednostki poddanej
stosownym oddzia³ywaniom w warunkach izolacji? w jaki sposób zespoliæ
wychowawcze oddzia³ywanie kary z d³ugoterminowym przebywaniem w Zak³adzie Karnym? [Szczepañska-Szczepaniak 2017]
Fakt, ¿e w obowi¹zuj¹cym k.k.w. przyjêty model resocjalizacji zak³ada traktowanie tej¿e jako oferty dla skazanego, a nie obowi¹zku, któremu musi on podlegaæ z racji swojego statusu, ma du¿e znaczenie dla osi¹gniêcia celu wykonywania
kary pozbawienia wolnoœci. Wzbudzenie w skazanym woli wspó³dzia³ania
w kszta³towaniu spo³ecznie po¿¹danych postaw wydaje siê bardziej prawdopodobne wtedy, gdy zgodzi siê on na zakres stosowanych wobec niego oddzia³ywañ ustalonych w ramach indywidualnego programu [Kuæ 2004, s. 244].
W owym kontekœcie powstaje swoisty paradoks logiki realnoœci egzystencji penitencjarnej seniora z wyrokiem do¿ywotniej kary pozbawienia wolnoœci. W jakiej
przestrzeni móg³by wykorzystaæ potencjalnie osi¹gniête cele, zwa¿aj¹c jednoczeœnie na wiek osadzonego?
Wszystko raczej pod górkê. Nie traktuj¹ nas jako istoty myœl¹ce. Zadzwoni siê po oddzia³owego,
czeka siê godzinê, dwie i jak wstanie lew¹ nog¹ bêdzie siê wy³adowywa³. Zakrêcaj¹ kurki, chc¹
oszczêdzaæ wodê a przecie¿ ujêcie wody maj¹ miejskie. Psychicznie jestem nastawiony, ¿e tu zejdê.
Mam zawziêty charakter. Jest z tradycji, ¿e solidarnoœæ ludzka jest lepsza. Teraz to ka¿dy zakabluje albo ten co grypsuje.

Temporalne nastawienie badanego wskazuje na fakt uwzglêdnienia przez
niego tezy, i¿ rozwój w okresie staroœci ma szansê nast¹piæ wtedy, gdy cz³owiek
bêdzie bra³ pod uwagê przysz³oœciow¹ perspektywê czasow¹, nie zapominaj¹c o
teraŸniejszoœci i przesz³oœci. Okreœlenie rodzaju dzia³añ w zakresie poszczególnych perspektyw, a tak¿e ich rezultatów zaprezentowa³am jedynie dla okreœlenia
retrospektywnego. W cytowanych wypowiedziach akcentowane jest dystansowanie siê i œwiadomoœæ posiadania pewnej m¹droœci ¿yciowej, wynikaj¹cej, z doœwiadczeñ, w przewadze trudnych. Dojrza³oœæ to tak¿e podejmowanie aktywnoœci s³u¿¹cych utrzymaniu wzglêdnej jakoœci w³asnego ¿ycia.
Nie myœlenie o przysz³oœci o tym, co dalej nie jest dobre, bo nie masz celu, chêci do ¿ycia. Lubiê
ró¿nego rodzaju zajêcia. Jestem z³ot¹ r¹czk¹. Naprawiê zegarek, buty. By³em tokarzem to potrafiê
wykonaæ ró¿nego rodzaju elementy drewniane, metalowe. Lubiê mieæ zajêcie.

Z drugiej jednak strony wycofanie siê z aktywnoœci zawodowej, rodzinnej, towarzyskiej z towarzysz¹cym temu poczuciu ¿alu (powoduj¹ce emocjonalne
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uwiêzienie w pewnym punkcie przesz³oœci), prosty, mechanicystyczny tryb ¿ycia
bazuj¹cy na rytualnym charakterze codziennoœci, nadmierne skupianie siê na
sobie, w kategorii w³asnej wyj¹tkowoœci i zwi¹zanym z tym poczuciem uprzywilejowania w stosunku do innych – nie wp³ywa na proaktywne zachowanie skazanego w perspektywie przysz³oœci. Skazany wykorzystuje dostêpne mu zasoby
w celu zoptymalizowania doœwiadczenia wiêziennego starzenia siê.
Treœci wpisuj¹ce siê w kanon refleksji nad rodzin¹ obejmowa³y: relacje z konkubin¹ a przede wszystkim z córk¹, pe³nienia roli ojca. Jednak codziennoœæ okaza³a siê szczególnie smutna. ¯adna myœl, wspomnienie nie tworzy pozytywnego
obrazu. Zastanawiaj¹cym jest fakt bezwzglêdnej krytyki konkubiny, z punktu widzenia wspólnie wykorzystanego czasu. Przemiany relacji zwi¹zane z przejœciem
od bezwzglêdnej zale¿noœci do wypierania strukturalno-rzeczowej wiêzi z partnerk¹ dystansuj¹ wizjê opieki, emocjonalnoœci i wsparcia wobec niego.
Lubi³em dzieci, jak zauwa¿y³em one mnie te¿. Jecha³em poci¹giem z kobiet¹ i jej dzieckiem, patrzy³o na mnie. Zapyta³em czy do mnie przyjdzie i przysz³o. Matka powiedzia³a, ¿e pierwszy raz
posz³o do kogoœ obcego. Kto jest dobrym cz³owiekiem to dzieciaki wyczuj¹.
¯y³em w konkubinacie, z ni¹ i jej córeczk¹ Ew¹. Ewcia wola³a mnie ni¿ w³asn¹ matkê. Wiedzia³em jak z ni¹ negocjowaæ, ¿artowa³em: dostaniesz paskiem, niegrzeczna jesteœ… ale nie ten
kochany dzieciak. By³a sytuacja, ¿e Ewa powiedzia³a, ¿e pani w przedszkolu j¹ bi³a. To dolecia³em
do niej, wzi¹³em j¹ za szmaty do góry. Ustawi³em pani¹, potem nie ta wychowawczyni siê zrobi³a. U mnie dzieciak by³ na pierwszym miejscu, nauczy³em j¹ jeœæ, nie ¿a³owa³em jej niczego.
I kiedyœ jako 4 letnia dziewczynka, wziê³a mnie za rêkê i w strachu powiedzia³a, ¿e by³ tu pan
z w¹sami. Konkubina to judasz. Potajemnie jeŸdzi³a do niego. Jej nie by³o na rêkê, ¿e by³a ze mn¹
i koniecznie chcia³a ¿eby kontakty z Ewuni¹ siê skoñczy³y to wyda³a j¹ za Niemca.

Têsknota za niezale¿nym ¿yciem w dobrym zdrowiu, wœród bliskich osób
oraz za idealizowan¹ m³odoœci¹ sprawia, ¿e rozmówca gloryfikuje przesz³oœæ. Dominuje ¿al, z³oœæ, smutek, poczucie braku nadziei na poprawê obecnej sytuacji,
podkreœlaj¹c brak akceptacji dla obecnego stanu i osi¹gniêtego etapu ¿ycia, co stanowi konotacjê pejoratywn¹ wobec odczuwania przez niego teraŸniejszoœci.
Œwiadomoœæ jakoœci w³asnej staroœci szczególnie izolowanej stanowi priorytetowy pomost do akceptacji zmieniaj¹cych siê warunków ¿ycia, fenomenu przemijania.
Jak stwierdza S. Steuden [2011, s. 179–180] „Staroœæ mo¿e okazaæ siê najpiêkniejszym okresem ¿ycia-jeœli bêdzie godnie i m¹drze prze¿ywana w poczuciu
spe³nienia i wdziêcznoœci, ale mo¿e byæ tak¿e czasem smutku, poczucia osamotnienia i beznadziejnoœci, gdy brakuje poczucia sensu i celu ¿ycia…(…) Osoby
z negatywn¹ postaw¹ wobec staroœci czuj¹ siê mniej zmotywowane do aktywnoœci, w mniejszym stopniu dbaj¹ o swoje zdrowie i styl ¿ycia”.
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Nieuchronna, trudna póŸna doros³oœæ osadzonego, portretowana w badaniach w³asnych, upomina siê o szczególne jej zrozumienie i dostrze¿enie jego
podmiotowoœci, poszanowanie praw, pe³ne uwzglêdnienie jego potrzeb biologicznych, psychicznych i spo³ecznych, umo¿liwiaj¹c mu ¿ycie pod ka¿dym ludzkim
wzglêdem.
Paradoksalnie w wiêzieniu funkcjonuje aspekt spatologizowanej formy oddzia³ywañ formalno-urzêdowych, powoduj¹cy, i¿ seniorzy podlegaj¹ niejako
procesowi wychowania, zamiast opiece, leczeniu czy rehabilitacji [Stêpniak 2013,
s. 13]. Kara do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci stanowi najsurowszy œrodek
penalny. Kara ta wyklucza jednostkê na d³ugie lata z autentycznej realizacji siebie
w ¿yciu spo³ecznym. Zatem zasadnoœæ wspó³czesnej penitencjarystyki odnosi siê
do zmagañ jednostki poddanej karze samej ze sob¹, swego rodzaju „odcz³owieczania” spo³ecznego w kontekœcie nienaruszalnoœci godnoœci ludzkiej. Do¿ywocie jest wykluczeniem przestêpcy ze spo³eczeñstwa, tj. eliminuje go spo³ecznie,
pozostawiaj¹c przy ¿yciu [Machel 2007, s. 218]. Zatem kara koñczy siê œmierci¹.
Jak konstatuje H. Machel [2007], ma ona kategoryczny cel odwetowy, ale ró¿ni siê
od kary œmierci tym, ¿e pozostawia skazanemu nadziejê na wyjœcie na wolnoœæ
w kontekœcie stosowanych wobec niego oddzia³ywañ penitencjarnych. Zasadniczym dylematem jest zagadnienie, czy ka¿dy skazany jest w stanie siê zmieniæ
i czy ka¿dy tej zmiany potrzebuje.
Fragment zrekonstruowanego scenariusza biograficznego sêdziwego uwiêzionego wskazuje skrystalizowane, jednostkowe uczestnictwo w procesie iluminacji przesz³ego i teraŸniejszego ¿ycia. Nierozwi¹zanym pozostaje pytanie, o wynik
refleksji na temat nieprzetworzonych psychicznie, bezpoœrednio doœwiadczonych zdarzeñ – ich interpretacji, jak te¿ m¹droœci zdobytej w trakcie kreatywnego
„chwytania sensu” znaczeñ.
Nat³ok pytañ narasta w miarê anga¿owania uwagi w problematykê badawcz¹
i zdaje siê nie mieæ koñca.
Artyku³ dedykujê œp. rozmówcy, dziêki którego zaanga¿owaniu w dialog
mog³am wnikn¹æ i w pewnym zakresie zrozumieæ niepowtarzaln¹ przestrzeñ
cz³owieka nie tylko w sensie nieistnienia drugiego, identycznego, ale tak¿e z faktu
niepowtarzalnoœci up³ywaj¹cego czasu jego istnienia.
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