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W słowniku umieszczonym we wstep̨ie do ksiaż̨ki czytamy, że gad (kla-
wisz) to „funkcjonariusz służby wiez̨iennej”, a także czołowy antagonista
złodzieja. Co ciekawe w gwarze strażników wiez̨iennych złodziej to „każda
osoba osadzona w zakładzie karnym bad̨ź areszcie śledczym, niezależnie od
tego, z jakiego paragrafu została skazana bad̨ź jest oskarżona”. Wydawca
sam opisuje ksiaż̨ke ̨ jako „wstrzas̨ajac̨y reportaż”. Osobiście nie dostrzegam
w owej spowiedzi aż tylu wstrzas̨ajac̨ych historii. To raczej opowieści, któ-
re już gdzieś słyszeliśmy; w tym sensie, że dla każdej osoby zainteresowanej
tematem wiez̨iennictwa bed̨zie to mało zaskakujac̨e.

W klasycznym brytyjskim filmie „Scum” z 1979 r., który opowiada o za-
kładzie poprawczym dla chłopców, ale doskonale oddaje klimat wiez̨ienia z
uwagi na panujac̨y tam rygor, jest scena, w której jeden z chłopców w bły-
skotliwej rozmowie z pilnujac̨ym go strażnikiem krytykuje system zakładu
poprawczego i jego absurdy. Zwraca uwage ̨na znamienny fakt: zarówno osa-
dzeni, jak i strażnicy sa ̨ wieź̨niami tej samej instytucji. Owa instytucja na
równi odziera z godności zarówno strażników, jak i wieź̨niów. Podważenie
sensu roli strażnika kończy sie ̨w filmie dla osadzonego chłopaka oczywiście
nagana ̨ za bezczelność.

Przytaczam owa ̨ scene,̨ bo dobrze oddaje ona narracje płynac̨a ̨ ze spowie-
dzi gadów. Przekazuja ̨ oni autorowi cała ̨ swoja ̨ frustracje ̨ i stres zwiaz̨any z
wykonywana ̨ praca.̨ Wielokrotnie podkreślaja,̨ że nie dziela ̨ sie ̨ tymi histo-
riami nawet z najbliższa ̨ rodzina.̨ Z jednej strony próbuja ̨ w jakimś stopniu
ratować wizerunekwiez̨iennictwa, gdy np. strażnik opowiada, że takie histo-
rie jak opisane w słynnym filmie „Symetria” może i miały miejsce w wiez̨ie-
niach polskich gdzieś w zamierzchłych latach 70. czy 80. minionego wieku.
W innym fragmencie jednakwspomina sie ̨o niby zamierzchłych patologiach,
strażnikach, którzy zostali wyrzuceni z pracy z powodu nadużywania alko-
holu, bicia wieź̨nia (traktowali to jako metode ̨ dyscyplinujac̨a)̨ czy przypad-
kach naginania przepisów według własnego uznania. Łatwo też zrozumieć,
jak dochodzi do takich nadużyć, gdy z ust samych strażników słyszy sie ̨ o
przypadkowości trafienia do pracy w wiez̨iennictwie albo o tym, że nabór
do służby wielokrotnie opierał sie ̨ o koneksje rodzinne lub był organizowa-
ny niemal ad hoc z powodu braków kadrowych.

Gady podkreślaja,̨ że dziś za byle przewinienie strażnikmusi sie ̨liczyć z po-
step̨owaniem w prokuraturze. Podkreślaja,̨ jak wiele praw maja ̨wieź̨niowie
i jak skrzet̨nie korzystaja ̨ z zasypywania służby wiez̨iennej swoimi wnioska-
mi i skargami. Wiezienie sie ̨ zmienia, to fakt, ale w spowiedzi gadów słychać
nostalgie,̨ niczym z memowego hasła „Kiedyś to było…”.
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Jest na szcześ̨cie w tych opowieściach troche ̨ budujac̨ych refleksji. Nieste-
ty niektóre płyna ̨z ust już byłych funkcjonariuszy – dobrze, że przynajmniej
potrafia ̨ jasno wyjaśnić, na czym polega problem resocjalizacji. Nie można
oczekiwać, że jakakolwiek instytucja izolacji może prowadzić programy re-
socjalizacyjne, jeśli na owa ̨resocjalizacje ̨nie jest otwarte całe społeczeństwo.
Opuszczajac̨y mury musza ̨mieć realne wsparcie właśnie po ich opuszczeniu
po to, by za owe mury ponownie nie wrócić. Zaostrzenie kar powodujac̨e, że
coraz młodsi za coraz wiek̨sze spektrum czynów moga ̨ trafić za kraty, abso-
lutnie nie służy resocjalizacji czy poprawie. Niestety te refleksje gadów zno-
wu zderzaja ̨ sie ̨ z polska ̨ niemoca,̨ z biurokratycznymi, finansowymi i poli-
tycznymi przeszkodami. Ponownie trafiamy raczej na wywody pełne oczeki-
wania, by jakoś dotrwać do emerytury niż doczekać zmian wwiez̨iennictwie.
Ważne jest zwrócenie uwagi, że autor w pełni oddaje w ksiaż̨ce głos swoim
rozmówcom. To jest ich opis rzeczywistości i ich perspektywa. Nikt nie pro-
stuje ich spojrzenia, nikt nie konfrontuje ich opisu wiez̨ienia z opisem od
strony choćby „złodziei”. Tu głos maja ̨ gady i trzeba, by czytelnik miał tego
świadomość i potrafił sam krytycznie spojrzeć na ich historie,̨ samodzielnie
ja ̨ ocenić i może udzielić rozgrzeszenia, a może jedynie wyciag̨nać̨ wnioski
dla siebie.
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