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Kształtowanie się charakteru biofilitycznego jako czynnik 

efektywnej resocjalizacji 

Development of biophilic character as a factor 

in effective resocialization 
 
Abstrakt: Zagadnienie odziaływań resocjalizacyjnych jest niełatwe i złożone. Odbiorcami tych 
oddziaływań są przecież sprawcy przestępstw, w tym osoby nieletnie i młodociane. Resocjalizacja, 
aby była skuteczna, przestrzegać musi odpowiednich zasad. Podstawową zasadą jest zasada pomocy. 
Pomoc powinna posiadać wiele aspektów – materialny, społeczny, pedagogiczny, psychologiczny, 
medyczny. Pomoc udzielana więźniom czy wychowankom zakładów poprawczych winna zawierać 
dwa elementy. Po stronie pracujących w instytucjach resocjalizacyjnych musi występować chęć 
udzielania pomocy, pomimo tego, że jej odbiorcami są sprawcy przestępstw. Po stronie odbiorców 
pomocy musi wystąpić wola jej przyjęcia. Sprawcy przestępstw niechętnie otwierają się na wsparcie 
społeczne, gdyż to wymaga uznania swojej słabości, a nawet przyznania się do popełnionych czynów. 
Wolą więc okazywać swoją nieugiętość, gdyż to daje im poczucie bezpieczeństwa. Udzielając pomocy 
należy uwzględnić cechy indywidualne jej odbiorców, w tym cechy osobowości, doświadczenia 
życiowe, urazy psychiczne, konflikty interpersonalne, przeżyte choroby, sytuację rodzinną czy 
zawodową. Sprawcy czynów karalnych charakteryzują się często niedostosowaniem społecznym, 
osobowością antyspołeczną, a nawet przestępczym stylem życia, w czym tkwi źródło ich niechęci 
wobec odziaływań resocjalizacyjnych i wobec zmiany szeroko ujętej. Przestępstwami szczególnymi są 
te przeciwko zdrowiu i życiu. Wprowadzenie do oddziaływań resocjalizacyjnych konstruktu 
psychologicznego o nazwie – charakter biofilityczny, zdaje się być pożądane i użyteczne. Charakter w 
ogóle jest ważnym elementem w strukturze osobowości. W ujęciu E. Fromma biofilia, to zamiłowanie 
do życia, to szacunek dla życia własnego oraz innych ludzi, a także szacunek dla świata zwierząt i 
roślin. Wraz z kształtowaniem się charakteru biofilitycznego, winien obniżać się poziom agresywności 
i winna spadać częstotliwość zachowań agresywnych. Obserwacja, jako metoda w badaniach 
psychologicznych, pozwala na zauważenie u więźniów i wychowanków zakładów poprawczych 
reakcji za życiem, czyli biofilitycznych. Im większa będzie liczba takich reakcji, tym większa będzie 
szansa na kształtowanie się tendencji biofilitycznych, a nawet charakteru biofilitycznego, co będzie 
przekładać się na efektywność resocjalizacji.  
Słowa kluczowe:  biofilia,  charakter, obserwacja, osobowość, resocjalizacja  
 
Abstract: The problems of resocialization measures are not easy and complex. After all, the recipients 
of these interventions are the perpetrators of crime, including minor and juvenile offenders.  In order 
for resocialization to be effective, it must follow the right principles. The basic principle is the 
principle of support. Support should have many aspects: material, social, pedagogical, psychological, 
and medical. The support provided to inmates or juveniles from youth detention centers should 
include two elements. Those working in resocialization institutions must be willing to provide 
support despite the fact that the recipients are offenders. There must also be a willingness on the part 
of the recipients to accept the support. Offenders are reluctant to open up to social support as it 
requires acknowledging their weakness and even admitting to their actions. They prefer to show their 
strong-mindedness because it gives them a sense of security. When providing the support, the 
individual characteristics of its recipients should be taken into account, including personality traits, 
life experiences, psychological trauma, interpersonal conflicts, illnesses, and family and vocational 
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situation. The perpetrators of criminal acts are often characterized by social maladjustment, antisocial 
personality, and even criminal lifestyles, which causes their reluctance towards resocialization 
measures and change in the broad sense. Specific offences are those against health and life. The 
introduction of a psychological construct called biophilic character into the resocialization measures 
seems to be desirable and useful. Character in general is an important element in the structure of 
personality. According to E. Fromm, biophilia is the love of life, respect for one's own life and the life 
of others, and respect for the world of animals and plants. As the biophilic character develops, the 
level of aggressiveness should decrease and the frequency of aggressive behaviour should decline. As 
a method in psychological research, observation allows for noting pro-life, or biophilic, responses in 
inmates and juveniles from youth detention centres. The greater the number of such responses, the 
greater the chance of the development of biophilic tendencies and even biophilic character, which will 
translate into the effectiveness of resocialization. 
Keywords:  biophilia, character, observation, personality, resocialization  

 

Wprowadzenie 

 

Izolacja więzienna stanowi sytuację specyficzną, w jakiej człowiek może znaleźć się. 

Więzienie jest instytucją totalną, a więc odbierającą indywidualność danej osoby, otaczając ją 

i oferując gotowe wzorce zachowania. Cecha totalności więzienia, ale nie tylko ona, może 

przyczyniać się do tego, że proces resocjalizacji nie okaże się skutecznym. Aktywnością 

przypisaną do izolacji penitencjarnej jest przebieg procesu resocjalizacji, który nie zawsze 

jednoznacznie wiąże się z poprawą osoby osadzonej, jak również nie zawsze prowadzi do 

realizacji idei sprawiedliwości naprawczej. Proces resocjalizacji penitencjarnej jest procesem 

złożonym, a zarazem poddanym uregulowaniom prawnym, a co za tym idzie, mającym 

formę „schematyczną”, co należy uznać za pewne ograniczenie. Odziaływanie 

resocjalizacyjne prowadzone w polskich jednostkach penitencjarnych, przekracza jednak 

bariery, a opiera się na różnorodnych koncepcjach. Odziaływanie resocjalizacyjne często nie 

przynosi efektów, z różnych powodów, a z tego względu ważne jest, aby ono wkroczyło w 

etap samoresocjalizacji, gdyż wówczas to sam więzień będzie dążył do przemiany, a naciski 

idące w tym kierunku nie będą już potrzebne. Psychokorekcja jest ważną częścią szeroko 

rozumianych oddziaływań resocjalizacyjnych, a może ona przyczynić się do kształtowania 

charakteru biofilitycznego u danej osoby osadzonej w jednostce penitencjarnej 

(resocjalizacyjnej). 

 W przypadku zjawiska przestępczości, ważna jest wiedza z zakresu 

psychologii sądowej czy psychiatrii sądowej (por. Majchrzyk, 2018; por. Majchrzyk, 2020), 

służąca przede wszystkim diagnozie, ale o wiele ważniejsze są już oddziaływania wobec 

sprawców przestępstw w środowisku penitencjarnym (zakładowym). Ważne jest na 

przykład zapobieganie autoagresji (por. Wawrzyniak, 2020) czy zaburzonej komunikacji 

(por. Woźniak, 2019) wśród więźniów, ale ważniejsze jest kształtowanie pożądanych cech 

psychicznych, w tym tendencji biofilitycznych. 
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1. Podstawowe założenia resocjalizacyjne 

 

Oddziaływania resocjalizacyjne w ujęciu ścisłym prowadzone są w zakładach o 

charakterze izolacyjnym, a w Polsce do takich zakładów zaliczyć należy zakłady karne i 

zakłady poprawcze, przy czym te pierwsze można określać też jako zakłady penitencjarne. 

Resocjalizacja w Polsce winna być traktowana jako subdyscyplina pedagogiczna, ale mająca 

charakter interdyscyplinarny, gdyż korzysta z prawa, psychologii, socjologii, medycyny (w 

tym z psychiatrii). Czynniki psychologiczne, szeroko ujęte, mogą przyspieszać postępy w 

resocjalizacji, ale mogą też hamować jej przebieg w pożądanym kierunku. Cechy 

osobowościowe, takie jak np. agresywność, psychopatia, mogą stanowić podłoże 

wyzwalające czyny antyspołeczne, w tym przestępcze. 

W odziaływaniach resocjalizacyjnych należy wyróżnić przede wszystkim dwa nurty 

– odziaływania o kierunku behawioralnym oraz o kierunku psychodynamicznym (por. 

Jaworska, 2016, s. 121–129).  

Oddziaływania behawioralne mają wpływać na zachowania osoby resocjalizowanej, 

po to, aby hamować i opóźniać zachowania antyspołeczne, a nawet je wykluczać, ale 

również po to, aby zachowaniom nadawać kierunek pożądany i prospołeczny. Charakter 

odziaływań na zachowanie, mają nagrody i kary, a największą nagrodą zdaje się być 

przedterminowe opuszczenie więzienia, ale także w tym względzie nie można pominąć 

przepustki penitencjarnej. W zakładach dla nieletnich można spotkać się z „ekonomią 

punktową”, która nagradza i wzmacnia zachowania pozytywne. Wpływ dodatni na 

zachowanie więźnia ma kontakt z ludźmi wolnymi. Mogą to być wolontariusze 

(odwiedzający np. więźniów w ramach grup religijnych), osoby wolne stające się wzorami i 

modelami zachowań pożądanych (chociażby sportowcy), ale także członkowie rodziny, 

którzy odwiedzając w więzieniu swoich bliskich i rozmawiając z nimi, mogą ułatwiać 

kształtowanie się i realizację postanowień poprawy. Istotą resocjalizacji jest zmiana, 

przyjmująca kierunek pozytywny (por. Jaworska, 2016, s. 124–129). 

Odziaływania o charakterze psychodynamicznym, to te, które nawet w warunkach 

izolacji penitencjarnej, wpływają bezpośrednio na osobowość więźnia czy w ogóle na dane 

elementy wewnętrznej struktury życia psychicznego. Będzie to np. psychoterapia szeroko 

pojęta prowadzona w Polsce zwłaszcza w ramach terapeutycznego systemu odbywania kary 

pozbawienia wolności, będą to też programy resocjalizacyjne o charakterze 

psychologicznym, prowadzone w jednostkach penitencjarnych, przykładowo może to być 

trening zastępowania agresji. Rozmowy z psychologami pracującymi w jednostkach 

penitencjarnych czy rozmowy z wychowawcami więziennymi, mogą też mieć kierunek 

psychodynamiczny, wtedy kiedy będą wyciszać emocje, pobudzać motywację, wpływać 
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choćby w niewielkim stopniu na nadzieję, poczucie sensu życia itp. (por. Jaworska, 2016, s. 

121–124).    

Określenie „resocjalizacja penitencjarna” między innymi ukierunkowuje naszą myśl 

ku trzem systemom odbywania kary pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych, a 

są to systemy – zwykły, programowanego (indywidualnego) odziaływania, terapeutyczny. 

W ramach sytemu zwykłego odbywa się typowa resocjalizacja penitencjarna, wymagająca 

przede wszystkim poddanie się regulaminowi więziennemu i przepisom prawa. Procesowi 

resocjalizacji sprzyjają dwa pozostałe systemy. System terapeutyczny w znacznej mierze 

realizuje zasady psychologiczne (Kodeks karny wykonawczy, 2009, art. 95–98). 

W Polsce mamy trzy typy zakładów karnych – zamknięty, półotwarty, otwarty. 

Odpowiednie przepisy szczegółowo określają funkcjonowanie tych typów zakładów 

(Kodeks karny wykonawczy, 2009, art. 90–92). Taki podział można uznać za progresywny 

system penitencjarny, a więc uwzgledniający postępy w procesie resocjalizacji i 

umożliwiający zarazem odbywanie kary w coraz to łagodniejszej formie (por. Gruźlewska, 

2016, s. 92–93).  

W Polsce zakłady poprawcze dla chłopców zostały podzielone na rodzaje, co ułatwia 

dostosowanie oddziaływań resocjalizacyjnych do typów młodzieży niedostosowanej 

społecznie. Zakłady te dzielą się na – resocjalizacyjne, resocjalizacyjno-rewalidacyjne, 

resocjalizacyjno-terapeutyczne. Wśród zakładów resocjalizacyjnych dodatkowo wyróżnia się 

takie oto zakłady – otwarte (zwane młodzieżowymi ośrodkami adaptacji społecznej), 

półotwarte, zamknięte oraz te, dla zdemoralizowanych w wysokim stopniu. Zakłady 

poprawcze dla dziewcząt nie zostały podzielone na podgrupy, a to przede wszystkim z racji 

ich niewielkiej liczby, co jednak utrudnia programowanie oddziaływań resocjalizacyjnych, 

gdyż trafiają do nich wszystkie przedstawicielki danych typów nieletnich dziewcząt, które 

wkroczyły na drogę niedostosowania społecznego, a zwłaszcza niedostosowania 

przestępczego, a przecież należy stosować np. inne oddziaływania wobec dziewcząt 

niedostosowanych w niskim stopniu, a inne wobec niedostosowanych w wysokim stopniu 

(Woźniak, Ptak, 2005). 

Podziały zakładów penitencjarnych czy poprawczych, należy ocenić pozytywnie, 

gdyż służą one zastosowaniu odziaływań resocjalizacyjno-korekcyjnych, dostosowanych do 

danej grupy osób, posiadającej własną specyfikę i cechy wyróżniające.   

Osoby pracujące w jednostkach penitencjarnych czy w ośrodkach resocjalizacyjnych, 

muszą być świadome tego, wśród jakich osób pracują, a także tego, jakich zmian u tych osób 

mogą oczekiwać. Pracujący w takich zakładach winni przestrzegać zasad resocjalizacyjnych, 

po to, aby ich praca była w określonym stopniu efektywna. Podstawową zasadą zdaje się być 

zasada pomocy. Pomoc ma być dostosowana do danej osoby, do jej doświadczeń, do jej 

osobowych cech, do jej zasobów psychicznych. Ważne jest, aby osoba resocjalizująca chętnie 

udzielała pomocy, ale niemniej ważne jest także to, aby osoba resocjalizowana chciała 
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skorzystać w pełni z oferowanej pomocy. Z zasadą pomocy bezpośrednio związane są 

zwłaszcza dwie zasady, czyli zasada akceptacji i indywidualizacji. Chcąc udzielać szeroko 

pojętej pomocy danej osobie, należy tę osobę akceptować, niezależnie od tego jakich czynów 

dopuściła się, jaka jest jej droga życiowa, gdyż to będzie sprzyjało otwarciu się tej osoby na 

pomoc. Zasada indywidualizacji wskazuje na to między innymi, że pomoc ma być 

dostosowana do danej osoby, nie wolno więc pomijać jej cech osobowościowych, jej urazów, 

stanów chorobowych itd. (por. Zabłocki, Woźniak, 2017, s. 126–131; por. Marzec, Sarzała, 

Woźniak, 2018, s. 97–102; por. Woźniak, 2020, s. 51–58). 

W procesie resocjalizacji, czyli w rozumieniu ścisłym w procesie zachodzącym  w 

ośrodku izolującym dane jednostki od ogółu społeczeństwa, winny być kształtowane takie 

cechy osobowości, w tym takie cechy charakteru, które będą decydować o tym, że proces 

readaptacji społecznej, zachodzący już po opuszczeniu zakładu karnego czy zakładu 

poprawczego, będzie przebiegał w sposób harmonijny.   

 

2. W kierunku rozumienia działania charakteru biofilitycznego 

 

Charakter jest elementem składowym w strukturze osobowości. Osobowość w 

szerokim ujęciu można traktować jako to, co sprawia, że dany człowiek, tu i teraz, jest tym, 

kim jest. Słownik pojęć psychologicznych (Krzemionka, 2017, s. 152–153) prezentuje takie oto 

określenie osobowości – „Ogólne pojęcie osobowości odnosi się do mechanizmów, które 

zapewniają integrację naszego funkcjonowania, spójność i stałość reagowania, a zarazem 

indywidualność i unikalność. Trudno podać jedną definicję osobowości, bowiem różne nurty 

istniejące w psychologii odmiennie opisują i badają mechanizmy składające się na 

osobowość. Inaczej jest ona rozumiana w podejściu psychodynamicznym, inaczej w nurcie 

humanistycznym, jeszcze inaczej w nurcie poznawczym albo poznawczo-społecznym. 

Najczęściej kojarzymy osobowość ze specyficzną dla osoby konfiguracją cech, 

warunkujących spójność zachowania i tożsamość osoby. Kształtują się one w wyniku 

interakcji czynników genetycznych i środowiskowych. Ludzie różnią się pod względem 

nasilenia i konfiguracji tych cech. W ten osób opisują osobowość teorie cech, takie jak na 

przykład Wielka Piątka”. 

S. Siek (1986, s. 29) proponuje ujmowanie struktury osobowości jako – „[…] spoistej 

organizacji obejmującej całokształt życia psychicznego jednostki, takiej w której występują 

elementy: różne jakościowo (np. temperament, charakter, potrzeby psychiczne, wola, 

postawy, emocje, systemy Ego, ukierunkowania, psychofizyczne systemy, uzdolnienia), 

złożone, wewnętrznie spójne, względnie trwałe, określane jako: schematy reagowania, 

cechy, wymiary i typy, które mogą pozostawać we wzajemnych związkach o charakterze 

dynamicznym, korelacji, «przyczynowym»”. 
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Współczesna psychologia coraz rzadziej posługuje się pojęciem charakteru, który 

może być ukazany w kontraście do temperamentu. I tak, ten drugi łączony jest z czynnikami 

wrodzonymi, a uwidacznia się np. w szybkości reakcji. Charakter natomiast wiąże się z 

wpływami środowiskowymi, a więc może kształtować się w ciągu całego życia człowieka. W 

dawniejszych ujęciach charakter miał przede wszystkim pozytywną konotację. Do dzisiaj w 

mowie potocznej można spotkać się z przykładowym określeniem – „to jest człowiek z 

charakterem”. Jednak charakter może mieć zarówno kierunek pozytywny, jak i negatywny. 

W skrajnym przypadku, można mówić o ukształtowaniu się charakteru antyspołecznego, a 

nawet charakteru przestępczego, kiedy to wpływy środowiskowe przyczyniły się do tego, że 

u jednostki zaciera się rozróżnianie pomiędzy dobrem a złem, a przestępstwo staje się 

między innymi racjonalnym wyborem. S. K. Ciccarelli i J. N. White (2015, s. 494) podają, że 

charakter uwidacznia się w sądach wartościujących moralne (etyczne) przesłanki zachowań. 

E. Fromm przenosi termin „nekrofilia” na płaszczyznę charakterologiczną i mówi o 

charakterze nekrofilitycznym, któremu przeciwstawia biofilię (charakter biofilityczny). 

Fromm (1999, s. 372) pisze – „Nekrofilia w sensie charakterologicznym może być opisana 

jako namiętne upodobanie  we wszystkim, co martwe, rozkładające się, zgniłe, chore; 

stanowi namiętność przekształcania żywego w martwe, niszczenia dla samego niszczenia, 

wyłącznego zainteresowania tym, co czysto mechaniczne. Jest namiętnością rozszarpywania 

na części żywych organizmów”. 

Nekrofilia charakterologiczna łączy się bezpośrednio z agresją. Na podstawie pracy 

Fromma, pt. „Anatomia ludzkiej destrukcyjności”, należy uznać nekrofilię 

charakterologiczną za apogeum agresji, a rozwój agresji ukazać na continuum: agresja 

(ogólnie pojęta) – sadyzm – okrucieństwo – charakter nekrofilityczny (Fromm, 1999).  

Charakter biofilityczny jest przeciwieństwem charakteru nekrofilitycznego. 

Fromm (1999, s. 408) tak ujmuje charakter biofilityczny – „Biofilia, to namiętna miłość 

do życia i wszystkiego co żywe, to pragnienie dalszego rozwoju odnoszące się tak do ludzi, 

jak i roślin, idei czy grup społecznych. Osoba biofilityczna woli raczej tworzyć, niż 

zachowywać. Chce raczej być czymś więcej, niż więcej posiadać. Zdolna jest do zadziwienia, 

preferuje zazwyczaj zrozumienie czegoś nowego niż potwierdzenie starego. Kocha przygodę 

i życie bardziej niż pewność i bezpieczeństwo. Postrzega całości przed częściami, bogactwo 

struktur, nie zaś ubóstwo ich istoty. Pragnie kształtować świat i wpływać na niego poprzez 

miłość, rozum i przykład, nie przez siłę, wiwisekcję, biurokratyczny sposób zarządzania 

ludźmi tak, jakby to były rzeczy. Ponieważ cieszy ją życie oraz wszystkie jego przejawy, nie 

staje się namiętnym konsumentem nowych «podniet». Biofilityczna etyka ma własne zasady 

dobra i zła. Dobre jest wszystko, co służy życiu, złe jest to, co służy śmierci. Dobry jest 

szacunek dla życia, wszystko, co sprzyja życiu, wzrostowi, rozwojowi. Zło to wszystko, co 

życie dławi, ogranicza, rozrywa na kawałki”. 
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Przyjąć należy, że w „czystej postaci” zarówno nekrofilia charakterologiczna (według 

Fromma, jej klinicznym przypadkiem jest Hitler), jak i biofilia charakterologiczna pojawiają 

się niezwykle rzadko. Zadaniem człowieka jest opowiadanie się za życiem – własnym, 

innych ludzi, ale także za światem zwierząt i roślin, za rozwojem, rozwiazywaniem 

konfliktów, za przebaczeniem, bo wtedy tendencje biofilityczne stają się coraz bardziej 

widoczne, aż w końcu zachodzi szansa na ciągłe kształtowanie się charakteru biofilitycznego 

(nawet do końca życia danej osoby). 

Uznać można, że każda forma agresji i przemocy, jest czynnikiem bezpośrednio 

blokującym rozwój biofilii. Nie można więc pozwalać, aby zachowanie agresywne (które 

może być przecież tylko incydentalne), prowadziło do kształtowania się agresywności, która 

oznacza już względnie stałą cechę w strukturze osobowości. Oczywiście, że konsekwencje 

agresji są jednak zależne od jej rodzaju, a więc przykładowo, inne będą konsekwencje agresji 

obronnej (która może być tylko czynem agresywnym, a nie agresją w pełnym, 

psychologicznym ujęciu), a inne – agresji destruktywnej (por. Farnicka, Liberska, 

Niewiedział, 2016). 

 

3. Obserwacja jako źródło informacji o reakcjach i tendencjach biofilitycznych 

u więźniów i  podopiecznych zakładów poprawczych 

 

Koncepcja charakteru biofilitycznego raczej nie jest koncepcją odpowiednio 

rozpowszechnioną w psychologii, a w przypadku resocjalizacji jest nadal koncepcją 

niepoznaną. W procesie resocjalizacji uczestniczą więźniowie czy podopieczni zakładów 

poprawczych, a więc osoby, które poprzez swoje czyny i zachowania, podważyły 

niejednokrotnie wartość, którą stanowi życie. 

Charakter biofilityczny oznacza przypisywanie wysokiej rangi wartości, którą jest 

życie własne, jak i innych. Jest to znaczący dla egzystencji ludzkiej konstrukt 

psychologiczny. Nie ma jednak narzędzi badawczych, służących do jago pomiaru. Charakter 

biofilityczny można badać pośrednio, badając inne cechy, które mogą prowadzić zarazem do 

blokowania  kształtowania się tendencji biofilitycznych. 

W  przypadku, gdy dana osoba osiąga wysokie wyniki w zakresie agresji, badacz 

pozyskuje pośrednio informacje o procesach hamujących, blokujących czy nawet 

wykluczających jakikolwiek rozwój biofilii. Warto więc wykorzystywać do badań w 

środowiskach osób izolowanych, dostępne kwestionariusze agresji. 

Zaburzenia osobowości również będą co najmniej hamować powstawanie i rozwój 

biofilii. W badaniach wśród więźniów można posłużyć się też Skalą Obserwacyjną 

Skłonności Psychopatycznych R. Harego, dającą możliwość badania chłodu emocjonalnego i 

antysocjalności, ujętych razem (por. Pospiszyl, 2000, s. 172–176).  
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K. Pospiszyl (2000, s. 170) zalicza obserwację do najpoważniejszych metod poznania 

drugiego człowieka, aczkolwiek nie jest to metoda łatwa, a wymaga ona dużego 

doświadczenia, odpowiedzialności, wyczucia i delikatności. 

Deklarowanie wartości wyższego rzędu, jak również wartości społecznych, może 

wskazywać na wychodzenie poza indywidualność i na cenienie sobie innych ludzi. Ludzie 

niejednokrotnie wskazują „życie” w ogóle (a nie tylko – „zdrowie”) jako jedną z 

najważniejszych wartości (a nawet wartość najważniejszą). Może zachodzić rozbieżność 

pomiędzy wartościami deklarowanymi a wartościami realizowanymi, niemniej badając 

system wartości osadzonych w więzieniach czy wychowanków zakładów poprawczych, 

można w wyborach wartości dostrzegać często tendencje ku życiu (tendencje biofilityczne). 

Autor niniejszego artykułu od 1997 roku związany jest w formie wolontariatu i 

zawodowo ze środowiskiem więźniów, jak i ze środowiskiem podopiecznych schronisk dla 

nieletnich i zakładów poprawczych, co umożliwia mu prowadzenie obserwacji w tych 

środowiskach. Szczególnym rodzajem obserwacji jest obserwacja uczestnicząca, oznaczająca 

wspólną aktywność badacza z osobami obserwowanymi (badanymi), np. aktywność 

sportową, turystyczną, czy też aktywność o charakterze religijnym (a taką jest np. aktywność 

pielgrzymkowa). Autor tego artykułu, postrzega obserwację uczestniczącą jako swoisty 

eksperyment w terenie. Obserwacja w ogóle, a tym bardziej obserwacja uczestnicząca, daje 

możliwość zgromadzenia takiego materiału empirycznego, którego nie można pozyskać 

przy pomocy testów psychologicznych czy ankiet socjologicznych i pedagogicznych. 

Obserwacja, a zwłaszcza ta „uczestnicząca”, odznacza się spostrzeganiem spontanicznych 

zachowań, co jest dużą wartością badawczą. Obserwacja uczestnicząca przebiegać może 

jednocześnie z rozmową spontaniczną. Taka rozmowa może też dostarczyć interesującego 

poznawczo materiału empirycznego, odróżniającego się znacząco od tego pozyskiwanego w 

ustrukturalizowanym wywiadzie. 

Teraz zostaną ukazane w sposób ogólny treści, które autor niniejszego artykułu 

pozyskał dzięki obserwacji, w tym tej uczestniczącej, prowadzonej w ciągu wielu lat, w 

środowiskach osób izolowanych społecznie, a więc wśród więźniów i wychowanków 

zakładów poprawczych, a które to treści powiązane są z problematyką biofilii. Wielu 

sprawców przestępstw, nie tylko tych dorosłych, ale także nieletnich i młodocianych, 

charakteryzuje się obniżeniem, oczywiście w różnym stopniu, instynktu 

samozachowawczego, co przekłada się na nieuznawanie życia własnego, jak i innych, za 

wartość o wysokiej randze. W zakładach karnych funkcjonuje nadal, aczkolwiek o 

mniejszym nasileniu, aniżeli jeszcze np. 15 lat temu, zjawisko podkultury więziennej, czyli 

zjawisko „drugiego życia”. Podkultura ta, jest określana również jako podkultura agresji i 

przemocy. Podkultura ta, promuje zachowania oparte na sile oraz na wykluczaniu tych, co 

do niej nie należą. Podkultura ta, jest wrogo nastawiona wobec więźniów najniżej 

usytuowanych w hierarchicznej nieformalnej strukturze więziennej, którzy są określani 
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przez służbę więzienną jako poszkodowani. Podkultura więzienna, w zasadzie wyklucza 

rozwój biofilii u jej uczestników. W zakładach poprawczych oficjalnie podkultura taka nie 

istnieje, ale jednak wychowankowie mając kontakt z więźniami czy byłymi więźniami, mogą 

przyjmować i zachowywać się w oparciu, przynajmniej o niektóre zasady tej podkultury. 

U wielu więźniów, a tym bardziej u wychowanków zakładów poprawczych, 

odnotować można jednak, pewne reakcje biofilityczne, które mogą być spontanicznie 

umieszczane przez więźniów w komunikacji werbalnej, przykładowo w postaci zwrotu – i ja 

chciałem być dobrym człowiekiem. Wiele zachowań u osób z tych środowisk może zaskakiwać, 

jak np. wyrażanie współczucia wobec danych ofiar przestępstw. Osoby te, nawet jeśli 

odpowiadają za najcięższe czyny przeciwko życiu, potrafią opiekować się zwierzętami czy 

też pielęgnować rośliny. Reakcje biofilityczne mogą zostać wzbudzone także poprzez 

aktywność religijną, jak np. poprzez modlitwę za ofiary przestępstw czy odwiedzenie mogił 

osób, które zginęły w konsekwencji przestępstwa.  

Autor tego artykułu odnotował reakcje biofilityczne nawet u sprawców zabójstw 

(por. Woźniak, 2015). Reakcje te, pojawiają się u osób resocjalizowanych przede wszystkim 

w sytuacjach niezaplanowanych, bez jakiegokolwiek wymuszenia, a więc spontanicznie i 

dobrowolnie, a mogą stanowić w niejednym przypadku bodziec do przemiany czy w 

przypadku reakcji natury religijnej bodziec do nawrócenia. 

 

Zakończenie 

 

Koncepcja E. Fromma ukazująca charakter biofilityczny, winna być wykorzystywana 

w odziaływaniach resocjalizacyjnych, skierowanych zarówno do więźniów, jak i do 

wychowanków zakładów poprawczych. Każde przestępstwo jest skierowane przeciwko 

innemu człowiekowi, ale najcięższą kategorię stanowią przestępstwa przeciwko życiu. 

Biofilia w ujęciu Fromma uwidacznia się w charakterze człowieka, który dba o rozwój 

własnego życia, jak i życia innych, a nawet ceni sobie bardzo życie zwierząt i roślin. 

Obserwacja, a zwłaszcza obserwacja uczestnicząca, zdaje się być najlepszą metodą 

pozwalającą zauważyć reakcje czy tendencje biofilityczne w środowiskach osób 

przebywających w zakładowej izolacji społecznej. Środowiska – więźniów, ale także w 

danym stopniu wychowanków zakładów poprawczych, są naznaczone agresją i przemocą, 

ale pomimo tego w środowiskach tych można obserwować u danych osób je tworzących, 

określone reakcje za życiem, czyli reakcje biofilityczne. Reakcje te, nieraz są tak silne, że 

zaczynają kształtować u poszczególnych osób tendencje biofilityczne. Tendencje te, jeżeli 

będą utrzymywać się przez pewien dłuższy czas, mogą zapoczątkować kształtowanie się 

charakteru biofilitycznego, który może stać się już względnie stałym elementem w 

strukturze osobowości. W takim przypadku, osobowość nabiera w coraz większym stopniu 

ukierunkowania prospołecznego, a czynnik antyspołeczny jest osłabiany. W środowiskach 
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więźniów, ale także podopiecznych zakładów poprawczych, najczęściej mogą być 

zauważone reakcje biofilityczne, a już rzadziej – tendencje biofilityczne, a tendencje takie w 

prawdzie tylko w nielicznych przypadkach, ale jednak, nawet w warunkach izolacji 

społecznej, mogą zapoczątkować kształtowanie się charakteru biofilitycznego (co jednak jest 

rzadkością). Niemniej jednak już tylko w reakcjach biofilitycznych kryje się szansa na 

zapoczątkowanie zmiany. 
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Development of biophilic character as a factor 

in effective resocialization 

Kształtowanie się charakteru biofilitycznego jako czynnik 

efektywnej resocjalizacji 

 
 
Abstract: The problems of resocialization measures are not easy and complex. After all, the 

recipients of these interventions are the perpetrators of crime, including minor and juvenile offenders.  
In order for resocialization to be effective, it must follow the right principles. The basic principle is the 
principle of support. Support should have many aspects: material, social, pedagogical, psychological, 
and medical. The support provided to inmates or juveniles from youth detention centers should 
include two elements. Those working in resocialization institutions must be willing to provide 
support despite the fact that the recipients are offenders. There must also be a willingness on the part 
of the recipients to accept the support. Offenders are reluctant to open up to social support as it 
requires acknowledging their weakness and even admitting to their actions. They prefer to show their 
strong-mindedness because it gives them a sense of security. When providing the support, the 
individual characteristics of its recipients should be taken into account, including personality traits, 
life experiences, psychological trauma, interpersonal conflicts, illnesses, and family and vocational 
situation. The perpetrators of criminal acts are often characterized by social maladjustment, antisocial 
personality, and even criminal lifestyles, which causes their reluctance towards resocialization 
measures and change in the broad sense. Specific offences are those against health and life. The 
introduction of a psychological construct called biophilic character into the resocialization measures 
seems to be desirable and useful. Character in general is an important element in the structure of 
personality. According to E. Fromm, biophilia is the love of life, respect for one's own life and the life 
of others, and respect for the world of animals and plants. As the biophilic character develops, the 
level of aggressiveness should decrease and the frequency of aggressive behaviour should decline. As 
a method in psychological research, observation allows for noting pro-life, or biophilic, responses in 
inmates and juveniles from youth detention centres. The greater the number of such responses, the 
greater the chance of the development of biophilic tendencies and even biophilic character, which will 
translate into the effectiveness of resocialization.  

Keywords:  biophilia, character, observation, personality, resocialization  

 
Abstrakt: Zagadnienie odziaływań resocjalizacyjnych jest niełatwe i złożone. Odbiorcami tych 

oddziaływań są przecież sprawcy przestępstw, w tym osoby nieletnie i młodociane. Resocjalizacja, 
aby była skuteczna, przestrzegać musi odpowiednich zasad. Podstawową zasadą jest zasada pomocy. 
Pomoc powinna posiadać wiele aspektów – materialny, społeczny, pedagogiczny, psychologiczny, 
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medyczny. Pomoc udzielana więźniom czy wychowankom zakładów poprawczych winna zawierać 
dwa elementy. Po stronie pracujących w instytucjach resocjalizacyjnych musi występować chęć 
udzielania pomocy, pomimo tego, że jej odbiorcami są sprawcy przestępstw. Po stronie odbiorców 
pomocy musi wystąpić wola jej przyjęcia. Sprawcy przestępstw niechętnie otwierają się na wsparcie 
społeczne, gdyż to wymaga uznania swojej słabości, a nawet przyznania się do popełnionych czynów. 
Wolą więc okazywać swoją nieugiętość, gdyż to daje im poczucie bezpieczeństwa. Udzielając pomocy 
należy uwzględnić cechy indywidualne jej odbiorców, w tym cechy osobowości, doświadczenia 
życiowe, urazy psychiczne, konflikty interpersonalne, przeżyte choroby, sytuację rodzinną czy 
zawodową. Sprawcy czynów karalnych charakteryzują się często niedostosowaniem społecznym, 
osobowością antyspołeczną, a nawet przestępczym stylem życia, w czym tkwi źródło ich niechęci 
wobec odziaływań resocjalizacyjnych i wobec zmiany szeroko ujętej. Przestępstwami szczególnymi są 
te przeciwko zdrowiu i życiu. Wprowadzenie do oddziaływań resocjalizacyjnych konstruktu 
psychologicznego o nazwie – charakter biofilityczny, zdaje się być pożądane i użyteczne. Charakter w 
ogóle jest ważnym elementem w strukturze osobowości. W ujęciu E. Fromma biofilia, to zamiłowanie 
do życia, to szacunek dla życia własnego oraz innych ludzi, a także szacunek dla świata zwierząt i 
roślin. Wraz z kształtowaniem się charakteru biofilitycznego, winien obniżać się poziom agresywności 
i winna spadać częstotliwość zachowań agresywnych. Obserwacja, jako metoda w badaniach 
psychologicznych, pozwala na zauważenie u więźniów i wychowanków zakładów poprawczych 
reakcji za życiem, czyli biofilitycznych. Im większa będzie liczba takich reakcji, tym większa będzie 
szansa na kształtowanie się tendencji biofilitycznych, a nawet charakteru biofilitycznego, co będzie 
przekładać się na efektywność resocjalizacji.  

Słowa kluczowe:  biofilia,  charakter, obserwacja, osobowość, resocjalizacja 
 
Introduction 
 

 Isolation during imprisonment is a specific situation that a person 

experiences. Prison is a total institution, and therefore it takes away a person's 

individuality by surrounding them and offering ready-made patterns of behavior. 

The feature of a prison as a total institution, although not only that, may contribute to 

the failure of resocialization to prove effective. Resocialization is the activity assigned 

to penitentiary isolation but it is not always associated with the improvement of the 

imprisoned person, nor does it always lead to the realization of the idea of restorative 

justice. The process of penitentiary resocialization is complex, and at the same time it 

is subject to legal regulations, and therefore has a "schematic" form, which should be 

considered a certain limitation. However, the resocialization interventions carried 

out in penitentiary units in Poland, cross barriers and are based on various concepts. 

Resocialization often fails for various reasons, and, for this reason, it is important that 

it enters a phase of self-socialization, because then the prisoners themselves will 

strive to change, and the pressure in this respect will no longer be necessary. 

Psychocorrection is an important part of broadly understood resocialization 

interventions, and it can contribute to the formation of biophilic character in a given 

person incarcerated in a penitentiary (resocialization) unit. 

 In the case of the phenomenon of crime, knowledge of forensic 

psychology or forensic psychiatry is important (cf. Majchrzyk, 2018; cf. Majchrzyk, 

2020), serving primarily the diagnosis, but much more important are already the 

interventions concerning offenders in the penitentiary (prison) environment. For 
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example, it is important to prevent self-destructive behavior (cf. Wawrzyniak, 2020) 

or impaired communication (cf. Woźniak, 2019) among inmates, but more important 

is the formation of desirable psychological traits, including biophilic tendencies. 

1. Basic assumptions of resocialization 

 

In strict terms, resocialization activities are carried out in institutions with 

isolated nature, and in Poland, such institutions include penal institutions and 

juvenile correctional facilities, while the former can also be referred to as penitentiary 

institutions. Resocialization in Poland should be considered a pedagogical 

subdiscipline but of an interdisciplinary nature, as it is based on the use of law, 

psychology, sociology, and medicine (including psychiatry). If broadly defined, 

psychological measures can accelerate progress in resocialization, but they can also 

impede its progress in the desired direction. Personality traits, such as aggressiveness 

and psychopathy, for example, can trigger antisocial acts, including criminal acts. 

 Two main streams can be distinguished in resocialization: behavioral 

and psychodynamic (cf. Jaworska, 2016, pp. 121–129).  

Behavioral interventions are expected to influence the behavior of a 

resocialized person to inhibit and delay antisocial behavior, or even to preclude them 

but also to give the behavior a desired and social direction. Rewards and 

punishments have the nature of behavioral measures, and the greatest reward seems 

to be early release from prison; however, furloughs cannot be overlooked in this 

regard. In juvenile correctional facilities, the "points economy" that rewards and 

reinforces positive behavior is used. Contact with people outside the prison has a 

positive effect on the prisoner's behavior. These may be volunteers (visiting prisoners 

e.g. as part of religious groups), free people who become models of the desired 

behavior (e.g. sportsmen and women), but also family members who, by visiting 

their loved ones in prison and talking to them, may facilitate the development and 

implementation of the resolutions for improvement. At the core of resocialization is 

the change that takes a positive direction (cf. Jaworska, 2016, pp. 124–129). 

 Interventions of a psychodynamic nature are those which, even in the 

conditions of penitentiary isolation, directly influence the prisoner's personality or in 

general the given elements of the internal structure of mental life. In Poland, these 

include, for example, psychotherapy in its broadest sense, especially within the 

therapeutic system of serving prison sentences, and psychological resocialization 

programs carried out in penitentiary units, for example, training in replacing 

aggression. Conversations with psychologists working in the penitentiary units or 

with correction officers can also have a psychodynamic direction, when they will 
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calm the emotions, stimulate motivation, and influence, at least to a small extent, the 

hope, the sense of meaning in life, etc. (cf. Jaworska, 2016, pp. 121–124).    

 The term "penitentiary resocialization", is related to, among others, 

three systems of serving prison sentences in Polish penitentiary institutions: 

ordinary, programmed (individual), and therapeutic. Within the ordinary system, 

typical penitentiary resocialization is implemented into the standard system, 

requiring first and foremost submission to the prison’s rules and regulations. The 

process of resocialization is facilitated by the other two systems. The therapeutic 

system largely implements psychological principles (Executive Penal Code, 2009, 

Art. 95–98). 

 There are three types of prisons in Poland: closed, semi-open, and open. 

Relevant provisions specify in detail the functioning of these types of institutions 

(Executive Penal Code, 2009, Art. 90–92). Such a division can be regarded as a 

progressive penitentiary system, i.e. one that takes into account the progress in 

resocialization and at the same time makes it possible to serve the sentence in an 

increasingly lenient form (cf. Gruźlewska, 2016, pp. 92–93).  

In Poland, juvenile correctional facilities for boys have been divided into 

types, which makes it easier to adapt resocialization measures to the types of socially 

maladjusted young people. These institutions are divided into resocialization 

facilities, resocialization-revalidating facilities, and resocialization-therapeutic 

facilities. Resocialization establishments can be divided into open (called youth social 

rehabilitation centers), semi-open, closed, and those for the highly depraved. Juvenile 

correctional facilities for girls are not divided into subgroups, mainly due to their 

small number, which, however, makes programming of resocialization measures 

difficult, as they accommodate all representatives of particular types of female 

juvenile offenders who have been socially maladjusted, with particular focus on 

criminal maladjustment, and yet different measures should be taken e.g. for girls 

with low maladjustment and those with high maladjustment (Woźniak, Ptak, 2005). 

The divisions of penitentiary or correctional facilities should be assessed 

positively, as they serve the purpose of the application of resocialization and 

correctional activities, adapted to a given group of people, having their specificity 

and distinguishing features.   

 People working in penitentiary units or resocialization centers need to 

be aware of the people they are working with and the changes they can expect to see 

in them. Those working in such establishments should follow the principles of 

resocialization so that their work is effective to a specific degree. The basic principle 

is the principle of assistance. The assistance should be tailored to the person, their 

experiences, personal qualities, and psychological resources. The person responsible 
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for resocialization must be willing to help, but it is equally important that the 

resocialized person wants to take full advantage of the assistance offered. Two 

principles, in particular, are directly linked to the principle of assistance: the 

principle of acceptance and the principle of individualization. If one wants to help a 

person in the broadest sense of the word, they should accept that person, regardless 

of what acts he or she has committed or what life path he or she has followed, 

because this will encourage them to be open to the assistance. The principle of 

individualization implies, among other things, that the assistance is to be tailored to 

the person, so that his or her personality traits, injuries, medical conditions, etc., must 

not be disregarded (cf. Zabłocki, Woźniak, 2017, pp. 126–131; cf. Marzec, Sarzała, 

Woźniak, 2018, pp. 97–102; cf. Woźniak, 2020, pp. 51–58). 

 In resocialization, i.e. in the strict sense, in the process taking place in 

the institution isolating given individuals from the society as a whole, personality 

traits should be shaped (including character traits) to determine that the process of 

social readaptation, taking place after leaving a penitentiary or correctional facilities, 

will proceed in a harmonious manner.   

  

2. Towards understanding of biophilic character 

 

 Character is a component in the structure of personality. In broad 

terms, personality can be thought of as what makes a person, here and now, who 

they are. The Dictionary of Psychological Terms (Krzemionka, 2017, pp. 152–153) 

presents the following definition of personality: "The general concept of personality 

refers to the mechanisms that ensure the integration of our functioning, the 

coherence, and constancy of our responses, and at the same time, individuality and 

uniqueness. It is difficult to give a single definition of personality because different 

currents existing in psychology describe and examine differently the mechanisms 

that make up personality. It is understood differently in the psychodynamic 

approach, the humanistic approach, and the cognitive or cognitive-social approach. 

Personality is mostly associated with a person-specific configuration of traits 

that determine the consistency of a person's behavior and identity. They are shaped 

by the interaction of genetic and environmental factors. People vary in the severity 

and configuration of these traits. This is how personality is described by trait 

theories, such as the Big Five". 

S. Siek (1986, p. 29) proposes to approach the personality structure as "(....) a 

cohesive organization, encompassing the whole of the mental life of an individual in 

which the elements are different in qualitative terms (e.g. temperament, character, 

mental needs, will, attitudes, emotions, ego systems, directions, psychophysical 
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systems, talents), complex, internally coherent, relatively stable, defined as response 

patterns, features, dimensions, and types that may remain in a dynamic, correlative, 

and «causal» relationship". 

Modern psychology increasingly rarely uses the notion of character, which can 

be shown in contrast to temperament. Consequently, the latter is linked to innate 

factors and is manifested, for example, in reaction speed. Character, on the other 

hand, is related to environmental influences and thus can be shaped over a person's 

lifetime. In earlier depictions, character had a primarily positive connotation. Even 

today, colloquial speech used the expressions such as "this is a man of character". 

However, character can have both positive and negative faces. In extreme cases, one 

can speak of the formation of an antisocial character, or even a criminal character, 

when environmental influences have blurred the individual the distinction between 

right and wrong, and crime becomes, among other things, a rational choice. S. K. 

Ciccarelli and J. N. White (2015, p. 494) state that character is made visible in 

judgments that value moral (ethical) reasons for behavior. 

E. Fromm moved the term "necrophilia" to the characterological domain and 

spoke of necrophilic character, which he contrasted with biophilia (biophilic 

character). Fromm (1999, p. 372) wrote that "in the characterological sense can be 

described as the passionate attraction to all that is dead, decayed, putrid, sickly; it is 

the passion to transform that which is alive into something unalive; to destroy for the 

sake of destruction; the exclusive interest in all that is purely mechanical. It is the 

passion to tear apart living structures". 

Characterological necrophilia is directly linked to aggression. Based on 

Fromm's study "The Anatomy of Human Destructiveness", characterological 

necrophilia should be regarded as the apogee of aggression, and the development of 

aggression should be shown on a continuum: aggression (in general) – sadism – 

cruelty – necrophilic character (Fromm, 1999).  Biophilic character is the opposite of 

necrophilic character. 

Fromm (1999, p. 408) puts the biophilic character as follows: "Biophilia is the 

passionate love of life and of all that is alive; it is the wish to further growth, whether 

in a person, a plant, an idea, or a social group. The biophilous person prefers to 

construct rather than to retain. He wants to be more rather than to have more. He is 

capable of wondering, and he prefers to see something new rather than to find 

confirmation of the old. He loves the adventure of living more than he does certainty. 

He sees the whole rather than only the parts, structures rather than summations. He 

wants to mold and to influence by love, reason, and example; not by force, by cutting 

things apart, by the bureaucratic manner of administering people as if they were 

things. Because he enjoys life and all its manifestations he is not a passionate 
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consumer of newly packaged «excitement». Biophilic ethics have their own principle 

of good and evil. Good is all that serves life; evil is all that serves death. Good is 

reverence for life, all that enhances life, growth, unfolding. Evil is everything that 

stifles life, limits it, tears it to pieces". 

It should be assumed that in their "pure form" both characterological 

necrophilia (according to Fromm, its clinical case is Hitler) and characterological 

biophilia appear extremely rarely. Man's task is to stand up for life: his or her own 

life, the life of other people, but also for the world of animals and plants, for 

development, for conflict resolution, for forgiveness, because then the biophilic 

tendencies become more and more visible until finally there is a chance for a 

continuous formation of the biophilic character (even to the end of the person's life). 

It can be concluded that any form of aggression and violence is a factor that 

directly obstructs the development of biophilia. Aggressive behavior (which can, 

after all, be only incidental) cannot, therefore, be allowed to lead to the development 

of aggressiveness, which is already a relatively permanent trait in the personality 

structure. However, the consequences of aggression depend on its type, so that, for 

example, the consequences of defensive aggression (which can only be an aggressive 

act rather than aggression in the full psychological sense) will be different from those 

of destructive aggression (cf. Farnicka, Liberska, Niewiedział, 2016). 

3. Observation as a source of information on biophilic responses and tendencies 

in prisoners and wards of juvenile correctional facilities 

 

 The concept of biophilic character seems not to be adequately 

widespread in psychology, and, in the case of resocialization, it is still an unexplored 

concept. The process of resocialization involves prisoners or wards of juvenile 

correctional facilities, i.e. people who, through their actions and behavior, have often 

undermined the value that life represents. 

 Biophilic character means assigning a high value to one's own life and 

the lives of others. It is a significant psychological construct for human existence. 

However, there are no research tools to measure it. Biophilic character can be studied 

indirectly by examining other traits that may lead simultaneously to blocking the 

development of biophilic tendencies. 

 When an individual scores high on aggression, the researcher indirectly 

acquires information about processes that inhibit, block, or even preclude the 

development of biophilia. It is therefore worth using available aggression 

questionnaires for research in isolated communities. 

 Personality disorders will also at least inhibit the formation and 

development of biophilia. In research among prisoners, the R. Hare’s Psychopathy 
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Checklist can also be used, which makes it possible to examine emotional coldness 

and antisociality taken together (cf. Pospiszyl, 2000, pp. 172–176).  

K. Pospiszyl (2000, p. 170) considered observation as one of the most serious 

methods of getting to know another person, although it is not an easy method and 

requires a lot of experience, responsibility, sensitivity, and delicacy. 

 Declaring higher-order and social values may indicate moving beyond 

individuality and valuing other people. People repeatedly indicate "life" in general 

(rather than only "health") as one of the most important values (or even the most 

important value). There may be a discrepancy between the declared values and the 

realized values. Nevertheless, when examining the systems of values of inmates in 

prisons or wards of juvenile correctional facilities, one can often see tendencies 

towards life (biophilic tendencies) in the choice of values. 

 The author of the present paper has been involved in voluntary and 

professional work with the environment of prisoners, and with the environment of 

wards of shelters for minors and juvenile correctional facilities since 1997, which 

allows him to conduct observations in such communities. A specific type of 

observation is participatory observation, meaning the common activity of the 

researcher with the observed (researched) people, e.g. sport or tourist activity, or 

activity of religious character (such as pilgrimage activity). The author of the present 

paper views participant observation as a kind of field experiment. Observation in 

general, and participant observation in particular, provides an opportunity to gather 

empirical material that cannot be obtained using psychological tests or sociological 

and pedagogical questionnaires. Observation, especially participant observation, is 

characterized by noting spontaneous behavior, which is of great research value. The 

participant observation can be conducted simultaneously with the spontaneous 

interview. Such an interview can also provide cognitively interesting empirical 

material that differs significantly from that obtained in a structured interview. 

 The present study will present, in a general way, the information that 

the author of this article obtained through observation, including the participant 

observation, conducted for many years in the environments of socially isolated 

people, i.e. among the prisoners and the wards of juvenile correctional facilities, 

which is related to the problem of biophilia. Many offenders, not only adults but also 

juveniles and adolescents, are characterized by a lower (to varying degrees) instinct 

of self-preservation, which translates into a failure to consider their own lives, and 

the lives of others, to be of high value. The phenomenon of prison subculture, i.e. the 

phenomenon of "the other life", is still observed in penitentiaries, although to a lesser 

extent than e.g. 15 years ago. This subculture is also referred to as the aggression and 

violence subculture. It promotes power-based behavior and the exclusion of those 
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who do not belong to it. This subculture is hostile to prisoners at the bottom of the 

informal hierarchy in prison, and are described by the prison service as 

disadvantaged. The prison subculture principally precludes the development of 

biophilia in its participants. In juvenile correctional facilities, such a subculture does 

not formally exist, but the wards, having contact with inmates or former inmates, 

may adopt and behave based on at least some of the principles of this subculture. 

 However, in many prisoners, and even more so in those brought up in 

correctional facilities, certain biophilic reactions can be noted, which can be 

spontaneously expressed by prisoners in verbal communication, for example, in the 

form of the phrase: and I wanted to be a good person. Many behaviors in people from 

these communities can be surprising, such as expressing sympathy for the crime 

victims. These people, even if they are sentenced for the most serious acts against life, 

are able to care for animals or grow plants. Biophilic reactions can also be induced 

through religious activity, such as praying for victims of crime or visiting the graves 

of those who died as a consequence of crime.  

The author of the present paper has observed biophilic reactions even in 

homicide perpetrators (cf. Woźniak, 2015). These reactions appear in people 

undergoing social rehabilitation mostly in unplanned situations, without any 

coercion, i.e. spontaneously and voluntarily, and may in many cases be an impulse 

for change or, in the case of reactions of a religious nature, an impulse for conversion. 

 

 

 

 

Conclusions 

 

 The E. Fromm's concept, showing the biophilic character, should be 

used in resocialization measures, directed both to prisoners and wards of juvenile 

correctional facilities. Every crime is against another human being, but the most 

serious category is crimes against life. In Fromm's view, biophilia is evident in the 

character of the person, who cares for the development of his or her own life and the 

lives of others, and even values animal and plant life greatly. Observation, especially 

participant observation, seems to be the best method to notice biophilic reactions or 

tendencies in the communities of people living in social isolation. The communities 

of inmates in prisons but also, to a certain extent, of those in juvenile correctional 

facilities, are marked by aggression and violence, but in spite of this, certain pro-life 

reactions, i.e. biophilic reactions, can also be observed. These reactions, at times, are 

so strong that they begin to form biophilic tendencies in individuals. If they persist 
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for a considerable time, these tendencies may initiate the formation of a biophilic 

character, which may already become a relatively permanent element in the 

personality structure. In such a case, the individual’s personality increasingly 

acquires a prosocial orientation whereas the antisocial factor is weakened. In the 

communities of prisoners, but also of the wards of juvenile correctional facilities, 

biophilic reactions may be noticed most frequently, but biophilic tendencies are less 

prevalent. However, such tendencies, even in conditions of social isolation, can 

initiate the development of biophilic character, although actually only in few cases. 

Nevertheless, it is only biophilic reactions that can give a chance to initiate change. 
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