
Przychodzi gangster do lekarza 

 

 Są na świecie miejsca, o których słucha się z mieszaniną fascynacji 

i lęku. Drauzio Varella w „Ostatnim kręgu” otwiera przed nami bramy 

jednego z najbardziej przerażających więzień na świecie - Carandiru. 

Piekła, do którego można łatwo trafić, ale nie sposób opuścić bez blizn. 

Varella jako lekarz spędził w tym miejscu ponad dekadę. Praca z więźniami 

pozwoliła mu poznać ich środowisko i nawiązać znajomości. 

 

 Brazylijskie więzienie to państwo w państwie. Do życia w nim 

trzeba się przystosować. Jego mieszkańcy muszą przestrzegać 

wyznaczonych reguł, więźniowie sami tworzą zasady. Obowiązuje 

określona hierarchia, a za przekroczenie granic grozi kilka ciosów „kosą”. 

To świat, w którym można stracić życie za kryształek kraku, mieszka się w 

wilgotnych celach wespół ze szczurami, a wirus HIV i gruźlica zbierają swoje żniwo. Więźniowie dbają o porządek 

w celach, z niecierpliwością czekają na odwiedziny swoich wiernych kobiet, cieszą się ze zwycięstw podczas 

piłkarskich rozgrywek. Starają się oswoić miejsce, w którym muszą trwać. 

 

 Varella we wstępie zaznacza: „Na wzór starych filmów staram się stworzyć swoisty przegląd głównych 

bohaterów więziennego życia”. Założenie to udało mu się zrealizować. Na początku pokazuje przestrzeń i 

problemy, które dotyczą więźniów, jednak później oddaje głos gangsterskim opowieściom swoich pacjentów. 

Niektóre z nich porywają nas bardziej, inne mniej. Wspólnie tworzą wizję świata rodem z kina sensacyjnego, gdzie 

każdy nosi przy sobie broń, mężczyźni kierują się honorem i żyją w wiecznym konflikcie z prawem, a do więzienia 

nikt nie trafia z własnej winy. Męski świat dopełnia obraz kobiet. Występują one w roli wiernych żon, które 

wspierają mężów za kratami, panien, szukających w więzieniu ukochanego, a także przebiegłych kochanek, 

doprowadzających przestępców przed wymiar sprawiedliwości. 

 

 Czytając „Ostatni krąg” ma się wrażenie, że na opisywany świat patrzymy przez grubą szybę. Dystans ten 

spowodowany jest językiem opisu. Wydaje się być ugrzeczniony, postaci nie mówią pełnokrwistym więziennym 

żargonem, a styl ich wypowiedzi niezbyt różni się od siebie. Z kolei kwestie narratora zakłócane są wielokrotnie 

złożonymi zdaniami i  naiwnymi porównaniami. 

 

 Osoby, które rozpoczną lekturę „Ostatniego kręgu” z oczekiwaniem, że książka będzie ich trzymała przez 

cały czas w napięciu, odczują zapewne niedosyt. W książce są momenty, które wzbudzają lęk, nie brak też takich, 

które bawią, wzruszają, ale wiele historii szybko ulatuje z pamięci.  

 

 Reportaż ten lepiej potraktować jako zbiór interesujących historii niż dogłębne studium więziennej 

egzystencji. 
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