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Review of the book by Radosław Perlak „Wszyscy możemy być więźniami”
[We all can be prisoners], Wydawnictwo Perfekt, Poznań 2015

„Upadek komunizmu przerwał szeroki strumień pamiętników i wspo-
mnień więziennych. Przyczyna jest prosta: niemal wszystkie interesujące
wspomnienia były dziełem więźniów politycznych, którzy siedzieli w ce-
lach wraz z kryminalnymi” (Kamiński 2006: 267). Dzisiaj nie mamy już
w polskich więzieniach więźniów politycznych. Swoje wspomnienia pu-
blikują natomiast (nieliczni) więźniowie kryminalni, którzy odbywali (lub
nadal odbywają) karę pozbawienia wolności po roku 1989 — mam tu na
myśli publikacje m.in. Zielińskiego (2001), Niewiadomskiego (2002) czy
Sikory (2004). Książka Radosława Perlaka jest przykładem takich wła-
śnie wspomnień, choć byłoby to określenie dla niej zbyt słabe. Książka ta
jest jednym wielkim oskarżeniem rzuconym systemowi sprawiedliwości,
a systemowi penitencjarnemu w szczególności. Perlak od 1999 roku odby-
wa karę dożywotniego pozbawienia wolności. Treść książki jest wynikiem
jego więziennych doświadczeń i obserwacji oraz rozmów z funkcjonariu-
szami Służby Więziennej oraz innymi więźniami.

Powyższa informacja w wielu potencjalnych czytelnikach zapewne
wzbudzi rezerwę. Zwłaszcza w byłych lub obecnych pracownikach wię-
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ziennictwa. Znają oni z autopsji więźniów, którym nic nigdy się nie podo-
ba, którzy są roszczeniowi i piszą wiele skarg. Przyznam im rację — takich
więźniów jest cała rzesza. Na ich skargi należy z całą powagą odpowiadać,
choć na pierwszy rzut oka widać, że stawiane w nich zarzuty są niedo-
rzeczne. Odpowiadanie zaś wymaga czasu i wielu zabiegów. Jednak przy-
glądając się statystykom dotyczącym skarg, zauważymy, że w roku 2007
aż 98,5% (Breitenbach 2008) i 99,4% w roku 2012 (Ejchart-Dubois, Wi-
śniewska 2014) zostało uznanych za bezzasadne. Czy tak wysoki odsetek
nie budzi zastanowienia? Jako pierwsze bowiem nasuwa się skojarzenie
z wyborami prezydenckimi na Białorusi i wysokością poparcia dla Alek-
sandra Łukaszenki… Czy aż tylu więźniów pisze skargi, które nie mają
pokrycia w rzeczywistości? Szczerze mówiąc, wątpię. Swoją wątpliwość
opieram na tej samej podstawie co Perlak — obserwacji uczestniczącej
w życiu więzienia. Zanim zostałem wykładowcą akademickim, spędziłem
w więzieniu 2,5 roku za spowodowanie wypadku samochodowego. Z wła-
snego doświadczenia znam więc wiele opisywanych przez Perlaka patolo-
gii, a także wiem, że w starciu 1 : 1 — słowo funkcjonariusza kontra słowo
więźnia — bardzo rzadko ten drugi ma szansę wygrać. Zwłaszcza gdy je-
go opowieści o tych patologiach brzmią czasem wręcz nieprawdopodobnie
— część z nich przedstawiłem w innym artykule (Miszewski 2006) — co
jednak wcale nie umniejsza ich wiarygodności.

Przedstawianie zawartości książki rozdział po rozdziale, jak ma to
miejsce w klasycznej naukowej recenzji, w tym przypadku mija się z ce-
lem. Wszystkie rozdziały (poza dwoma) są, w taki czy inny sposób, wyli-
czeniem nieprawidłowości mających miejsce w więziennictwie bądź sze-
rzej — wymiarze sprawiedliwości. Postaram się po prostu do niektórych
z nich odnieść.

Jedną z rzeczy wzbudzających największą irytację autora książki była
okresowa komisja penitencjarna. W jego przypadku odbywająca się co
trzy miesiące i mająca to ważne zadanie, jakim jest weryfikowanie statusu
więźnia tzw. niebezpiecznego, którym Perlak był objęty. Dodajmy, że
objęty od czasu tymczasowego aresztowania, a więc 1999 roku. Załączone
w książce kserokopie opinii wydawanych przez te komisje przez lata mają
tę samą treść (niemal identyczną, poza zmianą jednego, czasem dwóch
zdań, co nasuwa uzasadnione podejrzenie, że powstawały z gotowego pli-
ku w Wordzie, metodą kopiuj-wklej). Podtrzymanie statusu więźnia nie-
bezpiecznego autorzy opinii uzasadniają następująco: „Postawa skazanego
oraz jego cechy osobowości nadal nie dają podstaw na pozytywne pro-



Recenzja książki Radosława Perlaka pt. „Wszyscy możemy być więźniami” 109

gnozowanie funkcjonowania skazanego w warunkach ogólnych, a wręcz
świadczą o możliwości wystąpienia z jego strony poważnego zagrożenia
dla bezpieczeństwa i porządku w jednostce” (z treści opinii komisji peni-
tencjarnych, których kolejne kserokopie autor umieścił na stronach 67, 68,
69, 70, 71, 72 książki). Tylko na jakiej podstawie snuje się takie przypusz-
czenia, skoro skazany na pawilonach ogólnych nie miał jeszcze okazji od
początku pobytu przebywać? Na niebezpieczeństwo nadużywania przez
Służbę Więzienną statusu więźnia niebezpiecznego zwracała uwagę już
w 2002 roku Barbara Witkiewicz (będąca notabene funkcjonariuszką
więzienną). Zdaniem autorki wieloletnie przebywanie tych skazanych
w oddziałach dla niebezpiecznych spełnia funkcję sprzężenia zwrotnego,
ponieważ ograniczenia wynikające z przepisów istotnie minimalizują
możliwość obserwacji zachowania skazanych w zróżnicowanych sytu-
acjach społecznych, a ograniczona ilość i rodzaj informacji o skazanym
wzmacnia skłonność administracji do przedłużania kwalifikacji do niebez-
piecznych. Długotrwała kwalifikacja z jednej strony prowokuje rezerwę
i nieufność kadry odnośnie do ewentualnej zmiany sytuacji skazanego,
a z drugiej strony wieloletni stan deprywacji pogarsza jego umiejętności
przystosowania się do wymogów obowiązujących na oddziale ogólnym.
W konsekwencji to, co obserwowane jest jako skutek deprywacji, może
stanowić negatywną przesłankę do weryfikacji. Według aktualnie respek-
towanej, zdaniem Witkiewicz, idei ograniczonego do minimum kontaktu
ze skazanym niebezpiecznym dominuje wnioskowanie odwołujące się do
intuicji, doświadczeń kadry i jej osobistych emocjonalnych nastawień
nad materialnymi przesłankami zebranymi w kontakcie z nim — autorka
przypomina w tym miejscu o dużej liczbie niewykonanych badań psy-
chologiczno-penitencjarnych, ograniczonej znajomości indywidualnych
mechanizmów psychologicznych sterujących zachowaniem, przestępczej
różnorodności skazanych niebezpiecznych oraz nadrzędnym wymogu
zapewnienia bezpieczeństwa (Witkiewicz 2002). Komentarz zbędny. Do-
datkowo jeszcze jeden smaczek — Perlakowi zdjęto status więźnia niebez-
piecznego w 2009 roku, nagle i bez zachowania trzymiesięcznego odstępu
posiedzeń komisji, z natychmiastowym przetransportowaniem do innej
jednostki. Powodem była wizyta Komitetu ds. Zapobiegania Torturom
oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu i Karaniu, który chciał
przeprowadzić z nim rozmowę…

Nie odbywałem kary na oddziale dla więźniów niebezpiecznych,
więc nie wypowiem się na temat panujących tam warunków. Potwier-
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dzę natomiast sposób powstawania okresowych opinii komisji penitencjar-
nych. Zarówno w moim przypadku, jak też dziesiątków innych więźniów,
których akta badałem już jako naukowiec, miałem podejrzenie o ich po-
wtarzalności (co nie zawsze było skutkiem tego, że u więźnia nie zacho-
dziły żadne zmiany, ale że wychowawcy nie chciało się napisać rzetelnej
opinii).

Perlak wspomina w innym miejscu o problemie popsutego jedze-
nia dostarczanego więźniom przez administrację, który to problem — zi-
gnorowany przez kierownictwo jednostki — zaowocował rozpoczęciem
przez więźniów głodówki. Sam byłem świadkiem podobnego zdarzenia.
Na śniadanie otrzymaliśmy salceson z nalotem pleśni. Wyrzuciłem go od
razu do śmietnika i zabrałem się do jedzenia otrzymanego od rodziny
w paczce. Nie każdy jednak mógł sobie pozwolić na taki luksus, gros więź-
niów jest pozbawionych pomocy z zewnątrz. Zażądali więc w zamian in-
nego jedzenia. Jakie było moje zdziwienie, gdy na ich — zupełnie słuszne
prośby — administracja zareagowała zdegradowaniem do grupy zamknię-
tej (przebywaliśmy na pawilonie dla grupy półotwartej) i przeniesieniem
z tego zakładu jako poważnych buntowników. Podobne relacje powtórzyły
się w wywiadach z badanymi później przeze mnie więźniami (Miszew-
ski 2015).

Nie ma w recenzji miejsca, aby odnieść się szczegółowo do wszyst-
kich poruszonych w książce kwestii, skupię się zatem na przedstawieniu
kilku z nich, które składają się na jedno pojęcie: resocjalizacja. Pierwsza
to iluzoryczność indywidualnego programu oddziaływania (IPO). Jest to
program, który w założeniu mają układać wspólnie wychowawca ze ska-
zanym i według którego na tegoż skazanego wychowawca będzie prowa-
dził później oddziaływanie. Jak podkreśla Perlak, a co ja potwierdzam, ten
program to „jedna wielka lipa”. Zadania więźnia polegają na utrzymywa-
niu kontaktów z rodziną, ćwiczeniach sportowych, czytaniu prasy i ksią-
żek czy korzystaniu z zajęć kulturalno-oświatowych. Czyli robieniu tego
wszystkiego, co robi więzień i bez programu, bo różnicy między realizu-
jącym program i nierealizującym nie ma w praktyce żadnej. Z tego pro-
gramu więzień musi oddać raz w miesiącu sprawozdanie. Wymyśla więc
różne rzeczy, opowiada o książkach, których nie przeczytał itd., i daje to
wychowawcy, który załącza to do akt, nawet nie czytając. Obydwie strony
mają tego doskonałą świadomość. Osobną, ale pokrewną kwestią jest ist-
nienie w skali kraju ponad 650 autorskich programów terapeutyczno-re-
socjalizacyjnych, w których uczestniczy 35 tys. skazanych. Czyli, wedle
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obliczeń autora, objęty nimi byłby co trzeci więzień, a średnio cztery wy-
padałyby na jedną jednostkę. Nie sposób nie wejść w żartobliwy nastrój
autora, gdy za taki „program” uznaje wymyślenie przez skazanego pytań
na konkurs do radiowęzła, bo skądś ta pokaźna liczba musi się przecież
brać…

Pisząc o pracy i nauce jako o bardzo dobrych metodach wpływu na
więźnia, autor dodaje także, że nierealne jest oczekiwanie, że to same te
metody spowodują tegoż więźnia resocjalizację. Praca nie zastępuje re-
socjalizacji, a jedynie może się do niej przyczynić, natomiast podejście
więzienników do tego jest takie, że dając więźniowi pracę darowują sobie
już jakiekolwiek wobec niego oddziaływania. Podobnie jest z twórczością
więźniów. Bardzo dobrze, że Służba Więzienna organizuje konkursy twór-
czości więziennej i zachęca skazanych do udziału w nich. Jednak klejenie
domków z zapałek i szkatułek ze słomek nie powoduje automatycznie, że
więzień się resocjalizuje. Przyznać jednak trzeba, że wytwory więźniów
są bardzo efektowną wizytówką więziennictwa na zewnątrz. Autor wyraża
tylko nadzieję, że to nie jest ich jedyny cel…

Dziadek mojego współwięźnia z celi powiedział mu kiedyś na widze-
niu: „Jak wywijałeś, to cię wywalali ze wszystkich szkół — nie możesz
teraz czegoś odp…, żeby cię stąd wywalili?”. Wbrew pozorom dzisiej-
sza szkoła i więzienie mają ze sobą coś wspólnego. Szkoła nie radzi sobie
z uczniem trudnym — jeśli ktoś sprawia kłopoty, nie poświęca mu się
zwiększonej uwagi, a pozbywa się go. Więzienie nie ma już gdzie więź-
nia usunąć, bo jest ostatnią instytucją w szeregu, ale podobnie jak szkoła
nie pracuje nad przypadkami wymagającymi trudu. Najlepiej, gdyby wię-
zień zresocjalizował się sam, z tytułu samej tylko izolacji. Perlak definiuje
więźnia idealnego: „Miał bardzo dobrą opinię, uchodził za spokojnego,
grzecznego, robił wszystko, żeby nie rzucać się w oczy: wzorowe zacho-
wanie, nagrody regulaminowe, przedterminowe zwolnienie. Dla SW był
więźniem idealnym. Tylko gdy więzień nie stwarza problemów, nie szumi,
jest cicho, nie pisze skarg — jest to tylko wychowywanie sobie przez kadrę
dobrego więźnia. Nie ma to nic wspólnego z przygotowywaniem człowie-
ka zamkniętego za popełnione przestępstwo do prawidłowego funkcjono-
wania na wolności” (s. 178). I to jest sedno problemu. Od więźnia ocze-
kuje się jedynie, żeby nie sprawiał problemów, nic ponadto. Kadra nie ma
natomiast pomysłu, co z nim przez tyle czasu robić. Przez cały okres odby-
wania przeze mnie kary nikt nie zawołał mnie do pokoju i nie powiedział:
zrobiłeś to i to, wiesz, że to było złe? Wiesz, że musisz pewne rzeczy prze-
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myśleć? I wiesz, że praca nad sobą to najtrudniejsza praca na świecie? Ale
spokojnie, od tego tu jestem, pomogę ci. Nie słyszałem też, by jakikolwiek
inny więzień takie słowa usłyszał.

Oceniając wiarygodność więźniów, trzeba być bardzo, bardzo ostroż-
nym. Ja sam miałem o tej wiarygodności zdanie jak najgorsze. Tak też
było, kiedy przetransportowano mnie do Zakładu Karnego w Gdańsku-
-Przeróbce. Jeden ze współwięźniów poinformował mnie, że niedawno
inny więzień zamordował tutaj nożem wychowawcę. Puściłem to mimo
uszu, traktując jako „farmazon”, do jakich zdążyłem się już przyzwycza-
ić. Pomyślałem sobie: Gdzie? Tutaj? W zakładzie półotwartym? Pewnie
chce mnie gość nastraszyć, że takie zakapiory tu siedzą… Bardzo się zdzi-
wiłem, kiedy ta informacja okazała się prawdą (zabójstwo miało miejsce
w 1993 roku). Od tego czasu niezwykle uważnie podchodziłem do każdej
informacji, ale oddzielenie prawdy od fałszu często okazywało się trudne.
Jednak każdy, kto chce znać prawdę o świecie więziennym, ten trud musi
sobie zadać.

Perlak nie jest kolejnym „narzekaczem”, jego krytyka systemu pe-
nitencjarnego jest dojrzała i wyważona, sugeruję więc poważnie podejść
do „rewelacji” przedstawianych w jego książce. To, że opisuje je więzień,
nie umniejsza ich wartości. Jest to wręcz wyjątkowa okazja, by zapoznać
się z punktem widzenia drugiej strony i informacjami, do których dotrzeć
w inny sposób się nie da.
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