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PIOTR CHOMCZY!SKI

Instytucja totalna w obiektywie. 
Socjologiczna analiza architektury wybranych zak!adów karnych

Wst"p

Ksi"#ka Michaela Foucaulta Nadzorowa! i kara!. Narodziny wi"zienia wyznaczy$a nowy sposób my%lenia 
na temat zak$adów karnych, dostarczaj"c inspiracji zarówno badaczom, jak i praktykom. Foucault wy-
kaza$, #e zmienna przez wieki %wiadomo%& punitywna ró#nych krajów szeroko oddzia$ywa$a na wiele 
aspektów odosobnienia doros$ych skaza'ców oraz m$odocianych przest(pców (Platt 2009), wyznaczaj"c 
tym samym warunki odbywania przez nich kary. Zmiany mo#na rozumie& bardzo szeroko, poczynaj"c 
od zagadnienia deontologii wi(ziennej, poprzez teleologi( oddzia$ywa' na skaza'ca za pomoc" zespo$u 
fizycznych %rodków przymusu stanowi"cych mniej lub bardziej %wiadomy efekt funkcjonuj"cych w pa'-
stwie ró#norakich za$o#e'. 

W niniejszym tek%cie zaakcentowany jest g$ównie w"tek przestrzeni fizycznej, w jakiej odbywana 
jest kara. Oznacza to, #e analizie nie jest poddany system wi(ziennictwa jako taki, a jedynie wizualny 
wymiar z nim zwi"zany. Architektura jest tutaj traktowana jako konsekwencja koncepcji odosobnienia 
i celów, jakim s$u#y. Prezentowane rozwa#ania osadzone s" w wymiarze kulturowych za$o#e' charak-
terystycznych dla okre%lonego regionu geograficznego (Europy, Ameryki Po$udniowej i Pó$nocnej). Po-
s$uguj"c si( modelem Edgara Scheina (1990: 112), przydatnym do opisu kultury organizacyjnej, mo#na 
odwo$a& si( do pewnych za$o#e' podstawowych le#"cych u fundamentów prawa karnego, realizowanych 
poprzez organizacj( instytucji totalnych funkcjonuj"c" w danym kraju. Jest to zatem dobrze opisany w li-
teraturze przedmiotu wp$yw kultury narodowej na kultur( organizacji (Hofstede 2000; Hampden-Turner, 
Trompenaars 2000; Konecki, Chomczy'ski 2007). Warto jednak nadmieni&, #e przestrze' wi(zienna nie 
jest jedynie wypadkow" kr(gu kulturowego, w który jest ona wpisana, lecz zale#y od przeznaczenia 
i w zwi"zku z tym charakteru placówki penitencjarnej (stopie' otwarcia/zamkni(cia instytucji). Oznacza 
to, #e w ramach tego samego pa'stwa napotka& mo#na odmienne sposoby zarz"dzania przestrzeni" 
wi()niów podporz"dkowane naczelnej funkcji jednostki. Ponadto, w jednym kraju mog" przecie# istnie& 
zdecydowanie ró#ne wobec siebie architektonicznie nowe i stare zak$ady karne. Mimo tych zastrze#e', 
uczynienie z architektury g$ównego tematu rozwa#a' ma sens, gdy# pozwala spojrze& na standardy na-
tury prawnej, etycznej czy filozoficznej, zwi"zane z kar" odosobnienia, a realizowane poprzez fizyczne 
warunki izolacji skazanych.

Powracaj"c do bazowego pytania, czemu s$u#y kara, uwa#am, #e warto poszuka& na nie odpowiedzi 
w zabudowie wi(zie'. Architektura obiektu i jego wn(trza wi(cej niekiedy mówi ni# deklaracje polityczne 
odnosz"ce si( do stosowania kary i celu pozbawienia wolno%ci, a tak#e godno%ci osoby ludzkiej.

Definicje poj"# u$ytych w pracy i metodologia bada%

W celu wprowadzenia jednoznacznych terminów, jakie zosta$y u#yte do opisu zjawisk w niniejszym 
tek%cie, warto podda& definicji kluczowe zagadnienia. Operacjonalizacja poj(& pozwala na odró#nienie 
z pozoru podobnych zjawisk i obiektów, które zarówno s" postrzegane synonimicznie, jak i s" stosowane 
wymiennie w ramach wiedzy potocznej (Luty'ski 1994). Ze wzgl(du na zakres tematyczny i specyfik( 
tych rozwa#a', a tak#e ich przedmiot, postanowi$em nie czyni& szczegó$owych rozró#nie' pomi(dzy po-
szczególnymi typami instytucji zamkni(tych, których architektury s" tutaj omawiane (zak$ady karne 
i areszty %ledcze), lecz pos$ugiwa& si( szerszym terminem instytucji totalnej, który przez przesz$o pó$ wie-
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ku funkcjonuje w literaturze przedmiotu. Za Ervingiem Goffmanem (1961: 11) poprzez termin „instytucja 
totalna” rozumiem „miejsce pobytu lub pracy wi(kszej liczby osób, które znajduj" si( w takiej samej sytu-
acji, pozostaj" odci(ci od szerszego spo$ecze'stwa, wiod"c w zamkni(ciu przez okre%lony czas formalnie 
administrowane #ycie”. W tym miejscu warto tak#e przywo$a& Emitai Etzionioniego (1959), który podnosi 
problem przedmiotowego traktowania ludzi b(d"cych we w$adaniu instytucji totalnych, którzy s" socjali-
zowani w kierunku kultury organizacyjnej panuj"cej w tych#e instytucjach, a tak#e relacji autorytarnych 
pomi(dzy kadr" kierownicz" a pracownikami1 w korporacjach. Ze wzgl(du na charakter tekstu instytucj( 
totaln" postrzegam z perspektywy rozwi"za' instytucjonalnych, za pomoc" których oddzia$uje ona na 
przebywaj"cych w niej ludzi (Konecki 1985: 198), a tak#e kszta$tuje zakres i charakter interakcji mi(dzy 
nimi w perspektywie horyzontalnej (osadzony – osadzony) i wertykalnej (osadzony – personel).
W niniejszych badaniach2 zastosowanie znalaz$a wizualna teoria ugruntowana (Konecki 2012: 317–321, 
Ferenc 2012: 185–188). Prace badawcze odbywa$y si( wedle kilku etapów, w%ród których wyró#ni& mo#-
na:

1. obserwacj( nieuczestnicz"c" i quasi-uczestnicz"c" jawn" (Chomczy'ski 2006, 2012a: 195–
197). Pierwszym etapem zbierania danych by$o wykonywanie obserwacji w ró#nych typach 
instytucji totalnych w kraju3 i za granic"4. Zebrane do%wiadczenia, a tak#e analiza notatek 
z obserwacji w wyniku zastosowania procedury kodowania otwartego pos$u#y$y wst(pnemu 
zbudowaniu kategorii analitycznych;

2. przeprowadzenie wywiadów pog$(bionych z pracownikami i osadzonymi w miejscach pro-
wadzenia obserwacji. Analiza materia$u empirycznego pozwoli$a na dalsze prace nad wyge-
nerowanymi kategoriami i „wype$nienie ich” w$asno%ciami a# do momentu uzyskania teore-
tycznego nasycenia;

3. analiz( materia$u wizualnego. Wyodr(bnione kategorie analityczne na skutek analizy 
materia$u uzyskanego poprzez obserwacj( i wywiady pos$u#y$y do jako%ciowej analizy foto-
grafii wykonanych przeze mnie w odwiedzanych instytucjach lub te# uzyskanych od innych 
osób. W toku analizy wizualnej wygenerowano tak#e dodatkowe kategorie, które porównano 
z poprzednio uzyskanym materia$em empirycznym. W wyniku porównania (metoda ci"g$ego 
porównywania) zgodnie z zasad" teoretycznego pobierania próbek (Glaser, Strauss 1967), wy-
konano dalsze fotografie obrazuj"ce wypowiedzi badanych, jak równie# wykorzystano inne 
zdj(cia udost(pnione autorowi5.

Zastosowane procedury badawcze pozwoli$y na dokonanie triangulacji metodologicznej, a tak#e 
triangulacji danych (Denzin 1978; Chomczy'ski 2012b: 308–310). W rezultacie socjologiczna analiza ma-
teria$u wizualnego zyska$a na obiektywno%ci i trafno%ci prezentowanych wniosków.

Ameryka Pó!nocna i Po!udniowa. Dwa porz&dki penitencjarne

Analiza przeprowadzonych wywiadów oraz dokonanych obserwacji w ró#nych instytucjach zamkni(tych 
zaowocowa$a w postaci wyodr(bnienia kategorii analitycznych, które scharakteryzowano poni#ej wraz 
z przyk$adami w postaci fotografii.

Obywatelsko'# versus klasowo'#

Analiza materia$u empirycznego w postaci obserwacji bezpo%redniej, dokonywanej w trakcie wizytowa-
nia zak$adów karnych w Stanach Zjednoczonych oraz w Ekwadorze, a tak#e dalsza lektura publikacji 
oraz materia$ów filmowych na temat wi(zie' w Ameryce Pó$nocnej i Po$udniowej6 pozwoli$y na wyod-
r(bnienie kategorii obywatelsko%ci i klasowo%ci. Obydwie kategorie pozwalaj" opisa& zjawiska, warunki, 
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infrastruktur(, za$o#enia prawne i filozoficzne7 typowe dla kontekstu pa'stwowego oraz inne w$asno%ci 
zak$adów karnych, które wi"#" si( ze wspomnianymi kwestiami. 

Kategori( obywatelsko%ci mo#na zastosowa& do ogólnej koncepcji wi(ziennictwa w Stanach Zjedno-
czonych8. Jest ona wypadkow" polityki penitencjarnej pa'stwa, a tak#e dzia$alno%ci licznych organizacji 
pozarz"dowych i osób prywatnych. W rezultacie wi()niowie w wi(kszo%ci maj" dost(p do zak$adowych 
bibliotek9. Czytelnictwo ksi"#ek oraz periodyków, jak równie# dost(p do innych materia$ów informacyj-
nych stanowi konsekwencj( prawa do informacji b(d"cego elementem praw obywatelskich, które s" 
realizowane w przypadku, gdy wi(zie' s"downie nie jest ich pozbawiony. W wi(zieniach s" tak#e orga-
nizowane zaj(cia szkolne10. Infrastruktura stanowi fizyczne uciele%nienie koncepcji resocjalizacji, która 
w wi(kszo%ci wi(zie' w Stanach Zjednoczonych stanowi prymat nad funkcj" odosobnienia11. W konse-
kwencji integraln" cz(%ci" wi(zie' s" przestrzenie dostosowane do potrzeb kszta$cenia w postaci zaj(& 
szkolnych, jak równie# organizacja bibliotek.

Realizacja zasad obywatelsko%ci realizowana jest tak#e poprzez porz"dek architektoniczny wspie-
raj"cy standaryzacj( w zakresie fizycznych warunków odbywania przez osadzonych kary pozbawienia 
wolno%ci. W praktyce oznacza to, #e wi()niowie przyporz"dkowani do oficjalnie okre%lonych kategorii 
w zakresie odbywania kary (przywileje wynikaj"ce z dobrego sprawowania si(, brak przywilejów, kara 
dodatkowego odosobnienia) sp(dzaj" czas w podobnych warunkach fizycznych. W Stanach Zjednoczo-
nych szczególnie widoczny jest akcent indywidualistyczny wpisany w kultur( tego kraju (Hampden-Tur-
ner, Trompenaars 2000), który przek$ada si( na sposób organizacji cel mieszkalnych z regu$y posiadaj"-
cych 2 $ó#ka (fotografia 3).

W przeciwie'stwie do pó$nocnoameryka'skich zak$adów karnych, latynoameryka'skie przypomi-
naj" pozornie miasta ogrodzone murem, w których personel rzadko przebywa, pozostawiaj"c wi()niom 
problem ustalania wzajemnych relacji (fotografia 4). Architektura wn(trza zak$adu w Quito12 nie przewi-
duje osobnych pomieszcze' dla personelu. 

O ile centralny plac w tych pierwszych wi(zieniach stanowi najcz(%ciej woln" przestrze' (cz(sto 
wzbogacon" o infrastruktur( sportow") dost(pn" ró#nym kategoriom wi()niów (fotografia 5), o tyle w po-
$udniowoameryka'skich zak$adach stanowi" one najcz(%ciej wynik aktywno%ci wi()niów w zakresie 
zarz"dzania bezpo%rednio dost(pn" im przestrzeni" (fotografia 6).
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Architektura a osadzony. Wzajemne oddzia!ywania

Warto tak#e zauwa#y&, #e architektura zak$adów karnych w USA ma charakter „zamkni(ty”, co oznacza, 
#e je%li ju# zachodz" w niej okre%lone zmiany, czyli przebudowy, to maj" one charakter incydentalny i s" 
dokonywane odgórnie. Rozk$ad przestrzenny latynoameryka'skich zak$adów karnych jest natomiast 
konsekwencj" „oddolnej” inicjatywy osadzonych. Z moich rozmów z konsulem honorowym w Ekwadorze 

– Tomaszem Morawskim, wynika, #e w przypadku wspomnianego zak$adu karnego w Quito to wi()nio-
wie podj(li decyzj( o wybudowaniu natrysków, a nast(pnie sami wcielili j" w #ycie (fotografia 7). Cele 
mieszkalne, korytarze, plac centralny, a tak#e inne elementy zabudowy podlegaj" nieustannej zmianie 
na skutek dzia$a' najbardziej wp$ywowych osadzonych i tworzonych przez nich grup (nacisku).

Fizyczne otoczenie osadzonego zale#y w g$ównej mierze od jego pozycji klasowej i kreatywno%ci. 
Przynale#no%& do „klasy wy#szej”, a w zwi"zku z tym posiadanie przez niego zasobów finansowych 
i znajomo%ci wi"#e si( z dobrymi, a niekiedy nawet luksusowymi warunkami odbywania kary po-
zbawienia wolno%ci. Z przeprowadzonej obserwacji, jak i rozmów odbytych w zak$adzie karnym 
w Quito wynika, #e maj(tni wi()niowie mog" wykupi& ca$" cel(, urz"dzi& j" wedle w$asnego gustu 
i „zaprosi&” do niej wspó$towarzyszy. Miejsce w celi jest zale#ne od ogólnej pozycji spo$ecznej, a w re-
zultacie tak#e tej zajmowanej w zak$adzie. W ekwadorskim wi(zieniu istnieje specjalny blok wi(-
zienny przeznaczony dla prominentnych osobisto%ci (w tym polityków). Odbywaj" oni kar( w luksu-
sowych warunkach, co umo#liwiaj" tak#e rozwi"zania architektoniczne13. Z drugiej strony najmniej 
zamo#ni wi()niowie szukaj" na w$asn" r(k( swojej przestrzeni, a gdy j" znajd", tak#e musz" za ni" 
nieoficjalnie p$aci& „w$a%cicielom”. Gdy nie uda im si( znale)& wolnego miejsca na $ó#ku, na którym 
spa& mo#e nawet kilku osadzonych (fotografia 8), niejednokrotnie %pi" bezpo%rednio na posadzce 
lub te# mog" „wynaj"&” materac. Ich warunki odbywania kary s" zmienne i zale#" od przypadku, 
kreatywno%ci, sta#u pobytu itd.

Dwa typy kontroli

Kontrola nad osadzonymi w pó$nocnoameryka'skich zak$adach karnych realizowana jest tak#e poprzez 
rozwi"zania architektoniczne. Rozk$ad przestrzenny posiada znamiona benthamowskiego panoptykonu. 
Odpowiednie rozmieszczenie pomieszcze' dla stra#ników (fotografia 10), przestronne place, oddzielone 
od siebie cele, wykorzystanie przeszkle' i systemu kamer – wszystko to daje mo#liwo%& permanentnej 
inwigilacji osadzonych (fotografia 9). 

Obserwacji podlegaj" wszystkie ich czynno%ci dnia codziennego, które maj" charakter odgórnie za-
planowanego porz"dku dnia. Betonowe mury tam, gdzie to mo#liwe, ust(puj" miejsca szklanym %cianom, 
co u$atwia kontrol( nad interakcjami pomi(dzy grupami etnicznymi14
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W po$udniowoameryka'skich zak$adach karnych z zasady interakcje pomi(dzy osadzonymi nie 
podlegaj" w$a%ciwie kontroli personelu. Prymat nad dzia$aniami resocjalizacyjnymi zyskuje izolacja osa-
dzonych od spo$ecze'stwa. Wi()niowie tworz" du#e zbiorowiska w ramach poszczególnych bloków wi(-
ziennych, cho& czasami tak#e i te s" otwierane, w zwi"zku z czym dochodzi do porachunków pomi(dzy 
gangami15. Aktywno%& wi()niów w dzie' najcz(%ciej koncentruje si( na placach (fotografia 11), natomiast 
w porze nocnej na korytarzach i w celach. Tam dochodzi tak#e do codziennych porachunków i egzekucji, 
gdy# wieczorem stra#nicy opuszczaj" patrolowan" przestrze' wewn(trzn" i przebywaj" w zewn(trznym 
kordonie.

Ameryka Pó$nocna (Stany Zjednoczone) oraz Po$udniowa (Ekwador, Meksyk) cechuj" si( odmiennymi kon-
cepcjami w zakresie celów, dla jakich planuje si( funkcjonowanie zak$adów karnych. W pierwszym przypadku 
dominuje pragmatyczna zasada resocjalizacji, zak$adaj"ca, #e osadzonym nale#y stworzy& takie warunki, które 
po obyciu kary przyspiesz" ich spo$eczn" readaptacj( (kursy zawodowe, edukacja szkolna, praca w czasie odby-
wania kary, praktyki). Oczywi%cie nie odnosi si( to do wszystkich zak$adach karnych czy do wszystkich osadzo-
nych. W przypadku wi(zie' o zaostrzonym rygorze (na przyk$ad w Cleveland w stanie Ohio16), gdzie wyroki cz(sto 
przekraczaj" d$ugo%& #ycia osadzonego, realizowana jest g$ównie funkcja izolacyjna, która wi"#e si( z faktem, #e 
skazany nigdy nie opu%ci zak$adu lub wyjdzie na wolno%& po up$ywie kilkudziesi(ciu lat.

W przypadku porz"dku penitencjarnego typowego dla krajów Ameryki *aci'skiej (nawet przy zastrze#eniu 
lokalnie wyst(puj"cych ró#nic) zauwa#alna jest supremacja izolacji nad resocjalizacj". Wi(zienia „chroni"” spo$e-
cze'stwo przed kryminalistami, którzy w ramach instytucji karnych tworz" swój w$asny %wiat b(d"cy wynikiem 
uk$adu si$ poszczególnych grup osadzonych. Zasady s" konsekwencj" negocjacji pomi(dzy osadzonymi, których 
ram( stanowi" mury wi(zienne. Konsekwencj" tych dwóch porz"dków jest architektura, która w przypadku 
pó$nocnoameryka'skich zak$adów karnych jest dostosowana do resocjalizacji i readaptacji osadzonych (zró#ni-
cowana funkcyjnie przestrze': wyodr(bnienie bibliotek, warsztatów, sal gimnastycznych itd.). W krajach Ameryki 
*aci'skiej tworzy si( natomiast co% na podobie'stwo rynku, gdzie o wi(kszo%ci dzia$a' osadzonych decyduje 
popyt i poda#, za% %rodkiem wymiany gospodarczej jest zarówno pieni"dz, jak równie# to wszystko co przedstawia 
jak"% warto%& (narkotyki, bro', us$ugi seksualne, odzie#, koce, produkty #ywno%ciowe itd.). W konsekwencji niniej-
szych rozwa#a' postawi& mo#na tez(, #e w krajach Ameryki Pó$nocnej istnieje supremacja oficjalnego porz"dku 
penitencjarnego nad nieoficjalnym, natomiast w krajach Ameryki *aci'skiej odwrotnie.

Rumu%ski zak!ad karny w Sighet i polski w ("czycy. Analogie

Na koniec zdecydowa$em si( dokona& porównania dwóch zamkni(tych obecnie zak$adów karnych: 
rumu'skiego wi(zienia Sighet (obecnie jest tam muzeum) przeznaczonego dla dysydentów politycz-
nych oraz polskiego zak$adu karnego w *(czycy. Obydwa zak$ady ró#ni" si( od wi(zie' pó$nocno- 
i po$udniowoameryka'skich, natomiast maj" wiele wspólnego z rzeczywisto%ci" penitencjarn" daw-
nych demoludów. Pomimo tego faktu, postaram si( odnie%& niektóre kategorie wykorzystane do opisu 
rozwi"za' ameryka'skich do rzeczywisto%ci typowej tych#e zak$adów. 

W obydwu przypadkach odnosi si( wra#enie, #e architektura ma zadanie przyt$oczy& osadzonego 
swoj" ci(#k" zabudow" i zdusi& w nim jak"kolwiek nadziej( na mo#liwo%& zarz"dzania swoim losem. 
Przestrze' jest wyra)nie „po stronie personelu”, który posiada pe$n" kontrol( nad osadzonym. Pod tym 
wzgl(dem jest to rzeczywisto%& penitencjarna zbli#ona do pó$nocnoameryka'skiej.
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W porównaniu do pó$nocnoameryka'skich wi(zie', gdzie tworz" one raczej p$askie i rozleg$e bry-
$y, a tak#e po$udniowoameryka'skich przypominaj"cych rozleg$e konglomeraty lub miasta, wi(zienia 
Sighet oraz $(czyckie uderzaj" „zwalisto%ci"” formy. Grube mury, w"skie korytarze i niewielkie okna 
zapewniaj" pó$mrok i wywo$uj" uczucie wszechogarniaj"cej dominacji fizyczno%ci nad wi()niem (fo-
tografie 14 i 15). Przewaga betonu i stali w zaprojektowanych obiektach, maj"ca przyt$oczy& jednostki 
odbywaj"ce tam kar( pozbawienia wolno%ci, spe$nia rol( psychologiczn". Osadzeni poprzez cierpienie 
fizyczne maj" do%wiadcza& resocjalizacji i przemiany wewn(trznej. Filozofia kary ma charakter do%& 
jednoznaczny, pobyt w zak$adzie w okre%lonych warunkach jest form" pokuty za czyny pope$nione na 
wolno%ci. Cierpienie wpisane jest w kar( i stanowi jego nieod$"czn" cz(%& zakorzenion" w spo$ecznym 
poczuciu sprawiedliwo%ci.

Architektura wn(trza zak$adu z jednej strony minimalizuje interakcje pomi(dzy osadzonymi z po-
szczególnych cel i pawilonów (bloków), natomiast z drugiej strony dotkliwo%& kary wi"#e si( z faktem 
znacznego przeludnienia cel17. Jak wspomina Stefan Niesio$owski (1989: 18) w ksi"#ce Wysoki brzeg, sta-
nowi"c" swego rodzaju pami(tnik z prze#y& wi(ziennych w latach osiemdziesi"tych, „w ma$ych 4-osobo-
wych celach przebywa po sze%ciu, a nawet siedmiu wi()niów. +pi" na siennikach le#"cych na pod$odze 
tak ciasno, #e w nocy, gdy trzeba wsta& do kibla, chodzi si( po ludziach”. Kontrola w zak$adach Sighet oraz 
$(czyckim realizowana jest poprzez wewn(trzn" izolacj( wi()niów tak#e wobec siebie nawzajem. Archi-
tektura wn(trza obu obiektów18 jest typowa dla okresu Zwi"zku Radzieckiego. W przypadku rumu'skiego 
zak$adu osadzonymi byli g$ównie dysydenci polityczni, w zwi"zku z czym ograniczanie komunikacji 
pomi(dzy nimi by$o efektem planowych dzia$a' w$adz.
 

W obydwu zak$adach uderza surowy i klaustrofobiczny wygl"d wn(trza cel (fotografie 16 i 17). Ma$e 
okno zapewnia niewielk" ilo%& %wiat$a przez kilka godzin dziennie i to jedynie w przypadku s$onecznego 
dnia. Odosobnienie w za$o#eniu oczyszcza i sk$ania osadzonego do poprawy realizowanej poprzez wgl"d 
w siebie i refleksj( nad przesz$ymi czynami.

W obydwu zak$adach osadzeni zdecydowan" cz(%& pobytu sp(dzali w celi, co wymaga$o od nich 
okre%lonego dostosowania si( do niewielkiej przestrzeni jej wn(trza. Na swój sposób próbowali oni wej%& 
z ni" w „interakcj(” i na ile by$o to mo#liwe nieco dostosowa& j" do swoich potrzeb, pragnie', nadziei. Prze-
strze' celi by$a przez nich „oswajana”, przez co traci$a anonimowy charakter na korzy%& czego% bardziej 
znanego, swojego, wyra#aj"cego indywidualno%& jej mieszka'ca.
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„Udomawianie” cel przez osadzonych jest tak#e konsekwencj" braku alternatywy dla innego sposobu 
sp(dzania czasu. Przewaga izolacji nad resocjalizacj" ma swoje odzwierciedlenie w architekturze budyn-
ków. Brak wi(kszych przestrzeni dost(pnych dla osadzonych pot(guje codzienn" monotoni( i poczucie 
bezsilno%ci. Nadmiar czasu i niemo#no%& spo#ytkowania go w relatywnie atrakcyjny sposób sk$ania 
osadzonych do szukania innych sposobów wyra#enia siebie. Fotografie 18–21 przedstawiaj" %cienne 
grafiki, lecz tak#e prób( nauki j(zyka obcego. S" to aktywno%ci realizowane niekiedy równolegle wobec 

„oficjalnego”, ma$o zró#nicowanego porz"dku dnia. Ich celem by$o „zabicie czasu”.

Podsumowanie

Celem tekstu by$o omówienie wybranych zak$adów karnych pod wzgl(dem architektonicznym. Prezento-
wane tezy nie maj" charakteru ogólnego i ograniczaj" si( jedynie do odwiedzonych przeze mnie zak$adów 
lub te# fotografii tych#e instytucji udost(pnionych mi przez inne osoby. Niemniej jednak przeprowadzone 
analizy odnosz" si( do konkretnych miejsc, które przez wiele lat s$u#y$y, lub nadal s$u#", jako miejsca 
izolacji. S" swego rodzaju pomnikami historii i jako artefakty daj" mo#liwo%& wyci"gni(cia okre%lonych 
wniosków.

Architektura wi(zienna stanowi materialny wymiar okre%lonej filozofii karania, dominuj"cej w da-
nym pa'stwie w okre%lonym momencie dziejowym. Przyk$adem mog" by& Stany Zjednoczone, gdzie s" 
rozleg$e powierzchniowo zak$ady karne, w których przestrze' daje mo#liwo%& aktywizacji osadzonych 
zarówno przez personel wi(zienny, jak i organizacje pozarz"dowe. Oczywi%cie nie jest to jedyne pa'stwo, 
gdzie architektura daje szans( programom resocjalizacyjnym. Wspomnie& nale#y tak#e kraje anglosa-
skie, skandynawskie oraz dobrze rozwini(te kraje Unii Europejskiej, która szczegó$owo reguluje warunki 
fizyczne pobytu osadzonych (metra# celi, jad$ospis itd.). 

S$yszalnym g$osem mówi" tak#e wi(zienia po$udniowoameryka'skie, z których przedstawiony 
zosta$ zak$ad karny w Quito w Ekwadorze, a wspomniane kolumbijskie La Modelo. W tych miejscach 
realizowana jest w g$ównej mierze polityka izolacji wi()niów od %wiata zewn(trznego kosztem resocja-
lizacji. Zewn(trzny mur pilnowany przez stra#ników otwiera drog( do swoistego miasta, którego „rynek” 
stanowi plac centralny lub inna du#a powierzchnia. W tym miejscu dochodzi do najbardziej intensywnych 
interakcji pomi(dzy osadzonymi, którzy w dowolny sposób si( przemieszczaj". Mo#na tam kupi& wszystko, 
poczynaj"c od butów, poprzez narkotyki czy us$ugi seksualne. Architektura ma charakter otwarty, gdy# 
ci"gle podlega modyfikacjom, co uwydatnia jej prowizoryczny charakter. Zupe$nie innych wra#e' do-
starczaj" przyk$ady zak$adów karnych z Polski i Rumunii. W przypadku dawnego wi(zienia w *(czycy 
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oraz rumu'skiego Sighet zwraca uwag( temat symboliki przewagi architektury nad osadzonymi. System 
grubych murów, w"skich korytarzy i ma$ych okienek dostarczaj"cych niewiele %wiat$a przyt$acza sw" 
dominacj" nad losem skaza'ca. Brak lub niewielka liczba pomieszcze' s$u#"cych aktywizacji i progra-
mów resocjalizacyjnych sprawia, #e wi(ksz" cz(%& pobytu w zak$adzie osadzony sp(dza w celi, któr" 
stara si( jako% zaadaptowa&, zindywidualizowa&, uczyni& bardziej prywatn". 
 

Mo#na zatem przyj"&, #e rozmaite architektoniczne rozwi"zania wi(zienne kszta$tuj" nie tylko fi-
zyczn" przestrze', ale przede wszystkim styl odbywania kary oraz psychik( skazanego. 
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