
Poznanie

Przez niemal
trzy lata

wracał z pracy
pijany i wszczynał

awantury.
Bo jego zdaniem

dom nie był
posprzątany tak

jak trzeba,
koszule

źle wyprasowane,
śniadania były

niesmaczne,
kawa zbyt chłodna,

a innym razem
za gorąca...

WEDŁUG Jana P. wszystkiemu
winna była jego żona, Anna. To nic, że także
pracowała. Była pielęgniarką w miejskim
szpitalu. To nic, że często brakowało jej cza−
su, żeby zająć się wszystkim.

On uważał, że wychowanie dzieci jest do−
meną kobiety. To na niej spoczywa obowią−
zek zajmowania się domem. Ona nie miała
nic do gadania. Sprzątała, gotowała, prała,
prasowała, wynosiła śmieci, płaciła czynsz,
robiła zakupy, pilnowała dzieci, by odrobi−
ły lekcje i nie przebywały w złym towarzy−
stwie. 

A on? Czuł się zwolniony z tego rodzaju
trosk. Po całodziennej pracy, w prywatnej
gospodzie na peryferiach miasta, wracał do
domu zmęczony. Był okazem zdrowia. Nie
zapominał więc o „należnych” mu świadcze−
niach intymnych. Nawet wtedy, kiedy pod
nawałem domowych obowiązków żona kła−
dła się spać po północy, a rano musiała biec
do pracy. Nie obchodziło go, że może zajść
w ciążę. To była jej sprawa. Twierdził, że to
on utrzymuje rodzinę ze swojej ciężkiej pra−
cy, a pielęgniarska pensja właściwie na nic
nie starcza.
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Poznanie

Znawcy
zagadnienia

Jan był zazdrosny o Annę. Kiedy kilka ra−
zy pozostała dłużej w szpitalu, bo jej zmien−
niczka spóźniła się do pracy, zaczął ją podej−
rzewać, że zdradza go z jakimś młodym
lekarzem. Opowiedział o tym swoim kolegom
z pracy, z którymi chodził „na jednego”. Jako
„znawcy zagadnienia” utwierdzili go w słu−
szności podejrzeń. Wtedy zaczął się dramat
Anny. Awantury.

Mąż nie baczył, że w ich małym mieszka−
niu tego co mówi, a właściwie wykrzykuje do
żony, słuchają mali chłopcy. A wrzaski były
plugawe, obelżywe, poniżające, dyskwalifi−
kujące Annę jako matkę i żonę.

Było coraz gorzej. Więcej pił uważając, że
postępuje tak, jak każdy mężczyzna powi−
nien w jego sytuacji. Synowie zaczęli zanied−
bywać się w nauce. Często przysypiali pod−
czas lekcji, ale nie puścili pary z ust o tym, co
dzieje się w domu. Po prostu bardzo się wsty−
dzili. 

Tymczasem Jan, pokazując oblicze „praw−
dziwego mężczyzny”, zaczął Annę bić. Nie
mógł pozwolić, by mu przyprawiała rogi. Kil−
ka razy przyszła do pracy z sińcami pod
oczami. Słoneczne okulary skutecznie ją ma−
skowały i chroniły przed ciekawskimi spoj−
rzeniami. 

Skazany za znęcanie

Raz pobił ją tak mocno, że wraz z dzieć−
mi, tuż przed północą, uciekła z domu do
ośrodka interwencji kryzysowej. Doszło do
rozprawy sądowej. Jan P. został skazany
na karę dwóch lat pozbawienia wolności za
znęcanie się nad swoją rodziną (art. 207 kk).
Właściciel gospody zwolnił go z pracy.

Od tej pory Anna musiała sama wiązać
koniec z końcem. Ponieważ było to trudne,
zapożyczała się. Rodzina męża, zamiast po−
móc, miała do niej pretensje: to z jej winy ich
małżeństwo zaczęło się psuć, to ona wsadziła
go do więzienia. 

Jednak Anna nadal męża kochała. Od−
pisywała na jego listy, odbierała telefony.
Obiecywał, że więcej jej nie uderzy. 

Najpierw prosił, potem żądał, aby na wi−
dzenia przynosiła papierosy, herbatę i kawę,
bo miał długi u współmieszkańców celi. An−
na przynosiła, co chciał. Myślała, że uchroni
małżeństwo przed rozpadem. 

Odetchnęła z ulgą, kiedy został zatrudnio−
ny jako kucharz w więziennej kuchni. I to
odpłatnie. Miał więc na swoje wydatki. Ale
tylko na swoje, bo alimentów wobec niego nie

zasądzono, a sam nie pomyślał, żeby podzie−
lić się pensją z żoną. 

Zresocjalizowany

Wiedział, że dobrze jest w więzieniu czynić
wszystko, czego oczekują funkcjonariusze
SW, bo to się opłaca. Mówiono mu, że jeśli
będzie utrzymywał poprawne stosunki z ro−
dziną, to może myśleć o warunkowym przed−
terminowym zwolnieniu. 

Nie wahał się więc, by wyrazić zgodę na
uczestnictwo w systemie oddziaływania pro−
gramowanego. Starał się, aby nikt nie miał
do niego pretensji. Demonstrował swój żal
i skruchę za popełniony czyn, w ten sposób
uzyskiwał rozmaite ulgi i nagrody. 

Jednak nie przyszło mu do głowy, by doko−
nać wewnętrznej samokrytyki. Jego rodzina
upewniała go w przekonaniu, że domowe
brudy należało prać w domu, a nie włóczyć
się po sądach. 

Wkrótce zyskał miano wzorowego wię−
źnia. W kuchni był solidnym, zdyscyplino−
wanym pracownikiem, grzecznym wobec
przełożonego. Zawsze kłaniał się swojemu
wychowawcy, głośno i już z daleka. Staran−
nie ścielił łóżko, dbał o wygląd. Właściwie
nikt nie miał do niego pretensji. Mówiono
o nim: „dobry więzień”, bo nie tylko nie było
z nim kłopotów, ale wyróżniał się wśród in−
nych.

Na przepustce po piwie

Wychowawca zadzwonił do Anny informu−
jąc, że administracja więzienia zamierza
udzielić jej mężowi trzydziestogodzinne wi−
dzenie poza terenem zakładu karnego. Przed
oczami przewinął jej się film sprzed roku:
wyzwiska, pięści, podbite oczy, sińce od kopa−
nia po całym ciele, ucieczka... 

Poprosiła, by przepustkę przesunąć na
później. Tłumaczyła, że w domu, choć jest
biednie, to jednak bez strachu i trwogi. Syno−
wie lepiej się uczą, są mniej nerwowi. I mimo
że wstydzi się sterczeć przed bramą więzien−
ną, czekając na widzenie, woli to, niż męża
w domu. Wychowawca nie złożył wniosku
o przepustkę. 

Jan był zawiedziony. Miał żal do wycho−
wawcy, ale najbardziej do swojej żony, kiedy
dowiedział się, od szefa kuchni, dlaczego
przepustki nie otrzymał. 

Zadzwonił do niej z „karty” grożąc, że
odbije sobie to widzenie, gdy wróci do domu.
Insynuował, że zapewne dalej spotyka się
z młodym lekarzem, bo kilka razy dzwonił,
a jej w domu nie było. 

Przestraszona Anna zadzwoniła do dyrek−
tora więzienia, prosząc o trzydziestogodzinne
widzenie dla męża. Tym razem twierdziła, że
zepsuło się okno, uszkodziła rura w łazience
i potrzebny jest mąż, aby naprawił. Poza tym
bardzo tęsknią za tatusiem synowie i ona
również. 

Jan dostał upragnioną przepustkę. Na
mieście po drodze wypił dwa piwa. W domu
zrobił żonie awanturę o to, że psuje mu opi−
nię u władz więziennych, które nic do niego
nie mają i uważają go za wzorowego więźnia.
Ostrzegł, by nie ważyła się tego powtórzyć.
Wziął od niej pieniądze na dwa kolejne piwa
i wyszedł. Nie było go kilka godzin. Gdy
wrócił, dzieci już spały. Zażądał spełnienia
obowiązków małżeńskich. 

Zwolniony warunkowo

Ponieważ z przepustki wrócił na czas, od
tej chwili często korzystał z „wyjściówek”.
Nikt go nie pytał jak było, kogo odwiedził,
jak traktowała go żona i dzieci, czy pił alko−
hol. Nikt nie pytał też żony, jak zachowuje
się mąż. 

Jako dobry więzień, który wypełnia po−
prawnie założony program resocjalizacyjny,
wkrótce otrzymał w nagrodę czternastodnio−
wą przepustkę. Odwiedził wtedy swoich ro−
dziców i brata, którzy podładowali mu aku−
mulator z pretensjami do żony. Efekt był
natychmiastowy: znowu kłótnie, płacz synów,
utrata poczucia bezpieczeństwa..., tym razem
obyło się bez rękoczynów. Jan uważał, by nie
słyszeli go sąsiedzi, nie chciał stracić szansy
na warunkowe przedterminowe zwolnienie. 

Wkrótce zdobył uprawnienia i komisja pe−
nitencjarna wystąpiła o „warunkowe”. Wy−
malowano mu laurkę wzorowego więźnia,
uznano nawet, że był przykładem dla in−
nych, a szef kuchni zmartwił się głośno
mówiąc, że tak dobrego kucharza, to on dłu−
go w więzieniu nie znajdzie. Wychowawca
podkreślił, że Jan P. żałował swojego czynu
przestępczego, martwił się trudną sytuacją
rodziny, bardzo kochał swoich synów, a oni
nie mogli się doczekać jego powrotu.

Sąd penitencjarny udzielił mu warunko−
wego przedterminowego zwolnienia i oddał
go pod dozór kuratora. Nakazał również pod−
jęcie stałej pracy i troskę o dom rodzinny. 

I to już koniec. Teraz powinni żyć długo
i szczęśliwie. A jak było? Po czterech miesią−
cach znów skatował żonę. I wszyscy bardzo
się dziwili, bo przecież był takim dobrym
więźniem! 

prof. Henryk Machel
Uniwersytet Gdański
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