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Kara a wychowanie 

W pierwszych latach życia rodzice muszą wypracować podstawy przyszłego, silnego 
charakteru dziecka. Często jest to niemożliwe bez zastosowania przymusu 
zewnętrznego. W tym momencie pojawia się problem kary i nagrody, jako środków 
wspomagających metody wychowawcze. Nagroda jest znakiem dla dziecka, że idzie 
dobrą drogą, ale także powinna dodatkowo motywować je do pracy. Zwraca się jednak 
uwagę, iż niekiedy nagroda może sprzyjać osłabieniu motywacji (dużo dobrych ocen 
wpływa na niektórych uczniów demobilizująco). Dlatego też musi być ona roztropnie 
stosowana z uwzględnieniem indywidualnych cech wychowanka.  
Na pewnym etapie rozwoju dziecko na ogół się buntuje i wymaga zastosowania 
przymusu. Słowne upomnienia i rozmowy wcale nie muszą wystarczyć do 
wyeliminowania negatywnych przyzwyczajeń. W takich sytuacjach nieodzowna jest kara 
cielesna. Niestety, pewne trendy, wywodzące się jeszcze z naturalizmu 
pedagogicznego, zapoczątkowanego przez Jana Jakuba Rousseau, czy - bliżej naszym 
czasom - z psychoanalizy Zygmunta Freuda, negują stosowanie kary w ogóle, a w 
szczególności kary fizycznej.  
 
Współcześni następcy Rousseau optują za tzw. karą naturalną, będącą skutkiem 
nieposłuszeństwa dziecka. Takie postawienie sprawy jest dosyć problematyczne. Oczywiście, 
dziecko uczy się na podstawie prób i błędów, ale ustanowienie kary naturalnej jako jedynie 
dopuszczalnej może być bardzo niebezpieczne dla samego dziecka. Bo jak reagować, gdy 
raczkujące lub zaczynające chodzić niemowlę zechce "sprawdzić", co skrywa się w gniazdku 
elektrycznym, nie reagując na słowne upomnienia. Chcąc być konsekwentnym, musielibyśmy 
narazić dziecko na utratę zdrowia, a nawet życia. W tego typu sytuacjach, a także w takich, gdy 
chodzi nie tylko o zdrowie fizyczne, ale i duchowe, jakaś forma kary fizycznej jest wręcz 
konieczna i odstąpienie od niej jest rodzicielskim błędem.  
Zygmunt Freud poprzez swoją psychoanalizę upowszechnił pogląd (bliski zresztą także 
Rousseau), jakoby kultura i cała cywilizacja chrześcijańska, narzucając w trakcie wychowania 
pewne wzory stojące w poprzek naturalnych ludzkich popędów (chodziło głównie o popęd 
seksualny), wywoływała w ludziach kompleksy oraz nerwicę. Będąc sumiennym uczniem 
Freuda, należałoby iść za naturalnymi popędami, aby nie popaść w stany chorobowe. "Mała, 
prymitywna istota - pisał Freud - ma w ciągu niewielu lat stać się cywilizowanym człowiekiem, 
niezwykle długi okres dziejów kultury ludzkiej powtórzyć w zgoła niesamowitym skrócie. 
Osiągnięcie to zostaje umożliwione dzięki dziedziczonej dyspozycji, jednakże prawie nigdy nie 
może dojść do skutku bez pomocy wychowania, wpływu rodziców, które jako czynniki 
zwiastujące superego ograniczają aktywność >ja< za pomocą zakazów i kar i sprzyjają 
wcześniejszemu pojawieniu się stłumień lub też je wymuszają. Tak więc nie wolno zapominać o 
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tym, że do uwarunkowań nerwicy zalicza się także wpływ kultury" (Zygmunt Freud, Poza 
zasadą przyjemności, Warszawa 1976, przekł. J. Prokopiuk, s. 194). Wychodząc z takich 
założeń, sama koncepcja kary, jako takiej, jest nie do przyjęcia, gdyż kary przyczyniają się do 
powstawania chorób nerwowych. W konsekwencji takie pomysły doprowadzą z czasem do 
całkowitego zanegowania potrzeby wychowania, co dzisiaj ujawnia się chociażby w ramach tzw. 
antypedagogiki.  
Jednakże konieczność stosowania kar, nie wyłączając kar cielesnych, jest oczywista. Ale żeby 
dojść do takich wniosków, trzeba trzymać się realistycznej koncepcji człowieka. Kara fizyczna 
była akceptowana powszechnie z chrześcijańskiego punktu widzenia: "(...) Był u nas zawsze 
zwyczaj - pisał ksiądz Chotkowski - że dzieciom kazano całować nie tylko rękę ojcowską, która 
ukarała, ale i rózgę, którą ukarane zostały. Rózga też wisiała w pokoju dziecięcym pod krzyżem, 
aby przypominała dwie rzeczy: rodzicom, żeby pomocy szukali do dobrego wychowania swych 
dzieci u Tego, który za nas dał się biczować i krzyżować, dzieciom ku nauce, że jak Pan Jezus 
dla naszych grzechów ponosił biczowanie, tak i rózga z ich serc grzechy pychy ma wykorzenić" 
(Ksiądz Władysław Chotkowski, O wychowaniu dzieci, Poznań 1881, s. 102). Warto cytować 
dzisiaj takie fragmenty, choćby po to, by uświadomić sobie, że kara fizyczna nie tyle godzi w 
tzw. prawa ucznia, co wyplenia wady, takie jak pycha czy lenistwo.  
Rodzicielskie prawo do kary fizycznej wynika bezpośrednio z prawa naturalnego. W 
społeczeństwie muszą istnieć instytucje i osoby dbające o ład i porządek, a w przypadkach, gdy 
nie ma innego wyjścia, odwołujące się nawet do kary fizycznej. Z prawa tego korzysta policja 
czy sądy. Podobna sytuacja występuje, gdy chodzi o relacje między uczniem i nauczycielem. 
Kara za wyrządzone zło nie ma jedynie wymiaru resocjalizującego, ale również oczyszczający. 
Wychowawca nie jest kimś, kto się mści za doznane szkody, ale kimś, kto dba o właściwe 
uformowanie charakteru wychowanka, a zatem stoi na straży porządku społecznego i 
naturalnego.  
Przy podejmowaniu decyzji o wymierzeniu kary fizycznej należy za o. J. Woronieckim pamiętać 
o ważnych wskazaniach co do jej wykonywania. Powinna ona być: a) wykonana jak najszybciej 
po wystąpieniu przewinienia, b) proporcjonalna do winy, c) nie może być orzekana w gniewie, 
d) dziecko powinno znać jej powód, e) nie może być karane zbyt często za drobiazgi, f) po jej 
wykonaniu nie należy wypominać dawnych przewinień (Ojciec Jacek Woroniecki, Katolicka 
etyka wychowawcza, t. II, Lublin 1986, s. 390-391). Ważne jest przy tym uwzględnienie 
temperamentu, wieku, wrażliwości dziecka i innych okoliczności. Karę należy stosować 
roztropnie i nie mieszać rozumnego karania z despotyzmem i "wyżywaniem" się na dziecku. 
Kierowanie się cnotą roztropności jest tu szczególnie pożądane. Błędem byłoby, gdybyśmy 
stosowali karę fizyczną jako panaceum na wszystkie pedagogiczne "dolegliwości".  
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