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Czy znacie takie szkoły? 

Czy pamiętacie początek jednej ze znanych „Opowieści z Narni” C. Lewisa, pt.: „Srebrne krzesło”? 
Historia zaczyna się tak: 

„Był ponury jesienny dzień i Julia Poe płakała za budynkiem gimnazjum. Julia płakała, ponieważ 
była jedną z ofiar szkolnego gangu znęcającego się nad słabszymi (...) Była to szkołą 
„koedukacyjna”, szkołą dla dziewcząt i chłopców. Dawniej nazywano takie szkoły „mieszanymi” i 
niektórzy byli zdania, że właśnie ta była tak mieszana, jak pomieszane mieli w głowach ci, którzy 
nią kierowali. Uważali oni mianowicie, że należy pozwolić dziewczętom i chłopcom na wszystko, na 
co tylko mieli ochotę. A niestety, dziesięcioro czy piętnaścioro najsilniejszych dziewcząt i chłopców 
największą ochotę miało na znęcanie się nad innymi. Różne okropne rzeczy, które w normalnej 
szkole szybko by wykryto, a ich sprawców przykładnie ukarano, tu działy się spokojnie dzień o dniu 
i nikt się tym specjalnie nie przejmował. A nawet wówczas, gdy wychowawcy dowiadywali się o tym 
czy owym, sprawców ani nie wyrzucano ze szkoły, ani nawet nie karano. Dyrektorka uważała, że są 
oni interesującymi przypadkami psychologicznymi, i bardzo lubiła rozmawiać z nimi całymi 
godzinami. A jeśli się wiedziało, co trzeba Dyrektorce powiedzieć, można się było nie obawiać 
żadnej kary – przeciwnie, łatwo zostawało się jej ulubieńcem” (str. 9)  

Człowiek w takiej sytuacji ma do wyboru – starać się być jednym z silniejszych 15-tu, lub liczyć na 
pomoc swego Anioła Stróża, jak to się stało w przypadku bohaterki opowieści. Ale pojawia się 
pytanie, dlaczego nikt nie stoi na straży ładu i porządku całości? 

A można też zadać sobie następujące pytanie: jaki sens jest starać się o cokolwiek, skoro nie 
powoduje to konsekwencji? Przecież sam zdrowy rozsądek podpowiada, że czyn powoduje pewne 
skutki. Stosunek czynu, do następstw, jakie sprowadza nazywamy zasługą, dlatego mówimy o 
zasługiwaniu na nagrodę. Ale też gdy następstwa są szkodliwe, to dobrowolny sprawca takiego 
stanu „zasługuje” na to, by ponieść odpowiednie konsekwencje.  

Gdy chodzi o zło - mówimy o winie. Stwierdzenie „winien jest kary” oznacza, że na mocy 
sprawiedliwości należy się komuś kara, tj. równoważnik wyrządzonego zła w postaci innego zła, 
które winien odczuć. Na tym polega sens kary i już samo poczucie honoru powoduje, że człowiek 
chce wyrównać stratę, czyli spodziewa się kary. Można nawet powiedzieć, poradoksalnie, lecz 
zupełnie zasadnie, że kara komuś się należy, gdyż kara przywraca do działania w obrębie całości. 
Nic bardziej nie psuje dobrego samopoczucia, jako poczucie winy, które nie zostało wyrównane 
konsekwencją, czyli jakąś karą. Jeśli ktoś konsekwencji unika, to słusznie należy określić go 
tchórzem. Tchórze łączą się w grupy, by unikać konsekwencji. Lecz dlaczego całość to toleruje? 
Dlaczego nie szanuje się sprawców złych postępków i traktuje się ich jako chorych, 
kwalifikujących się na psychoterapię, zamiast – po prostu – ukarać ich i zakończyć całą sprawę? 
Oto pytania, które domagają się odpowiedzi. 
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A. Jak karcić? 

Powiedzieliśmy już, że kara się komuś należy, gdyż dzięki ukaraniu człowiek wraca do ładu całości 
i może na nowo czuć się pełnoprawnym członkiem grupy. Takie poczucie sprawiedliwości mamy 
wtedy, kiedy nie opanuje nas tchórzliwe dążenie do unikania konsekwencji. Ale jest też druga 
przyczyna, która sprawia, że nie widzimy sensu w poniesieniu kary. Karać należy umieć, karanie 
jest sztuką. A często karcenie pozostawia wiele do życzenia. 

Oto dwie zasady ważne w karceniu: 

Najpierw – konieczne jest całkowite panowanie nad sobą i niewymierzanie kary nigdy pod 
wpływem gniewu lub zniecierpliwienia. Kara nie jest >odreagowaniem< emocji, ale słusznym 
wyrównaniem krzywdy. Weźmy następujący przykład: ojciec nie reaguje na to, że jeden z synów 
permanentnie lekceważy matkę. Dopiero, kiedy syn nadepnie na odcisk ojcu, ten reaguje: „teraz ci 
się przebrało!” >Reaguje<, a nie działa. Reakcja jest zwykle zbyt mocna, nie proporcjonalna do 
szkody. W takich sytuacjach znajduje się źródło ogólnego uprzedzenia do karcenia. Ponadto – 
zwróćmy uwagę - kto zwykł karać pod wpływem gniewu, często przekracza miarę, a znów gdy się 
nie rozgniewa, puszcza płazem nawet gorsze przewinienia! Osoba ukarana nie powinna odczuć że 
jest to osobisty odwet za sprawioną przykrość, nie liczący się ze sprawiedliwością. 

Druga zasada: Nigdy nie należy wypominać dawnych przewinień. Trzeba, żeby osoba skarcona 
zrozumiała korzyść, jaką przynosi jej kara przez to, że zmazuje ona winę i sprawia, iż nikt nie 
będzie już miał prawa wyrzucać przewinienia, za które je poniosła. Inaczej oczywiście karcenie 
traci swój sens! 

Tam, gdzie stosowane są te dwie zasady, wszyscy szybko nabierają zrozumienia ich potrzeby i 
nawet korzyści dla siebie. Wyrabia to w poczucie sprawiedliwości. Takie dobrze uformowane 
poczucie sprawiedliwości powinno stać się zasadniczą postawą wobec zła. Surowe zasady nie tylko 
nie wywołuje buntu i uprzedzeń do przełożonych, ale przeciwnie – powodują zaufanie i poczucie 
bezpieczeństwa.  

Proszę zwrócić uwagę, że piszemy tu o zasadach czynności karcenia. Chodzi o świadome  
wymierzanie kary, o działanie łagodne lecz zdecydowane, którego nie należy kojarzyć z biciem. 
Forma karcenia (karania) jest ważna, choć drugorzędna. Chodzi oczywiście o to, aby kara była 
adekwatna do naruszenia porządku. Najważniejszy jest osobowy sens kary: skarcenie odbudowuje 
godność danej osoby i przywraca ją do funkcjonowania w grupie, w ładzie całości.  

Wydaje się, że trzeba jeszcze trzeciej zasady: kto może karać? Otóż wymierzanie kar nie 
obowiązuje wszystkich. Nagradzać za dobry czyn wolno każdemu, ale karać za zły tylko temu, kto 
ma obowiązek pilnować porządku danej grupy. Drobniejsze kary - nie pociągające za sobą dalszych 
następstw - mają prawo i obowiązek wymierzać ci, którzy stoją na czele drobniejszych grup 
społecznych, szczególnie, jeśli mają do spełnienia zadania wychowawcze, a więc rodzice i 
wszelkiego rodzaju wychowawcy. Większe kary zostały zarezerwowane w miarę organizowania się 
życia społecznego dla naczelnej władzy państwa. W domach prowadzonych przez Janusza 
Korczaka powoływano specjalne sądy dla orzekania o przewinieniach. Pisze Korczak: „W ciągu 
półrocza podałem się do sądu pięć razy. Raz, że chłopcu dałem za uszy; raz, że chłopca wyrzuciłem 
z sypialni...” itd. Zwróćmy uwagę: „podałem się do sądu”. Kara się człowiekowi należy. Tylko co 
zrobić, jeśli ciężko o godne i uczciwe zaspokojenie tej potrzeby?!     [jh] 
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