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 Apacz przekręcił się w zesz³ym miesi¹cu niedaleko st¹d, na ulicy Pi³czewskie-
go. [...] 
  Apacz by³ orygina³em, pomimo to nie darzono go sympati¹. [...]   
  Gdy się upi³, czyta³ swoje kiepskie wiersze i mini opowiadania, które nazywa³ 
„etiudami”. Ze dwa tygodnie przed œmierci¹, wrêczy³ mi swoj¹ spuœciznê na pa-
mi¹tkê. Zajrza³em do niej dopiero po pogrzebie. By³ to stos pożó³k³ych papie-
rzysk zwieńczonych plikiem bia³ych kartek pokrytych drobnym i niezbyt czy-
telnym pismem. Uda³o mi siê dotychczas odczytaæ w pe³ni kilka owych etiud. 
Przepisa³em je kursyw¹, ponumerowa³em zgodnie z czasem powstawania – cho-
ciaż tak naprawdê diabli wiedz¹ kiedy co pisa³ –  i nazwa³em „Listami Apacza”. 
A oto i one...

Exodus (1972 r.)

  Zanim pojawił się w Krakowie, Kra-
ków był w nim, rzecz jasna. Miał swo-
je miejsce pośród miejsc szczególnych 
w zakamarkach tego, co ludzie wciąż 
jeszcze nazywają duszą, jakby Platon 
posmarował ich usta niezmywalną 
szminką. Można powiedzieć, że był 
po części „chodzącym Krakowem”, 
a Kraków był nim ociupinkę. Jako 
„Kraków chodzący” nie różnił się zbyt-
nio od innych „chodzących Krako-
wów” i ten brak różnicy dawał mu bło-
gie poczucie bezpieczeństwa i siły. 
  Zupe³nie tak samo rosn¹, pêczniej¹ 
piersi kibica jad¹cego na mecz ze swo-
j¹ dru¿yn¹. Jednoœæ doznañ, brak róż-
nicy pomiêdzy jednostkowym i ogól-
nym, jak w ow³osionym stadku prze-
mierzaj¹cym bezkresne przestrzenie 
w poszukiwaniu żerowisk. Jakże to 
piêknie, gdy serce bije rytmem wspól-
noty, a wspólnota porusza siê z szyb-
koœci¹ krwi w naszych ży³ach!
  Jad¹c do Krakowa w siedemdziesią-
tym drugim, wióz³ ze sob¹ ten rytm. 
Chociaż jecha³ sam, to czu³, że jedzie 
z nim ca³a drużyna, ku wspólnej mi-
³oœci – piêknej i wznios³ej.
  A oto i on. Zatopiony w wilgotnych 
chmurach, aż po samo dno ulic i trawy 
na Plantach. Przybysza nic nie zaska-
kuje. Stara siê przebiæ wzrokiem szarą
zas³onê powsta³¹ z niezliczonej iloœci 
drobniutkich kropelek unoszonych 
ciep³em nagrzanej ziemi, wnikaj¹cych 
jak pustynny piasek we wszystkie 
szczeliny cia³a i otaczaj¹cych cia³o 
murów.
  Patrzy na ³aty po oderwanym tynku 
i wyobraża sobie jak odpada on noca-
mi pod wp³ywem zimna, lub za dnia, 
gdy dudnienie tramwajów wprawia 
w drżenie zmêczone mury, a te, jak 
stare wêże, zrzucaj¹ z siebie, może po 
raz ostatni, poszarpan¹ skórê.
  Nic go nie zaskakuje. Czuje się swoj-
sko. Konstatuje zgodnoœæ realnych 
kszta³tów z wyobrażeniami, w których 
nurzano go od ko³yski – duma i wiel-
koœæ, rozkosz uczestniczenia w kos-
micznym dziele kreacji, poczucie nie-
œmiertelnoœci lecz¹ce kompleksy wo-
bec transcendencji. Jednak istnieje 
pewna różnica – wyobraŸnia prze¿u-
wa wolno i beznamiêtnie, natomiast 
bezpoœrednie zmysłowe doznawanie
jest pożeraniem, ³apczywym przyswa-
janiem cielesnoœci, wlewaj¹cej siê jak 
gor¹ca lawa w ch³odne formy myśli.
  Jest w Krakowie. By³ tu zawsze, a jed-
nak jest po raz pierwszy. Uniesienie 
roœnie, gwa³townie wzbiera i kipi. Nie 
wystarcza już rozkosz dla oczu. Prag-
nie ch³on¹æ dotykiem. Czuje pod dło-
ni¹ chropawe powierzchnie. zroszone
i zimne. Zamyka powieki. „Ciekawe, 
czy niewidomi organizuj¹ turystyczne 
wycieczki. Jeœli tego nie robi¹, popeł-
niaj¹ du¿y b³¹d”. 

  Koœció³ Mariacki. Cisza. Z wilgoci 
i ciszy wy³ania się troska o minione, 
z troski zaœ niepokój i trwoga. „Czy¿-
by narcyzm by³ warunkiem istnienia 
historii? Niszczenie pomników temu 
przeczy, zatem historia jest warunkiem 
narcyzmu, wszak ludzie istnieli rów-
nież przed w³asn¹ histori¹”.
  Wawel. Dziedziniec zamkowy. Kruż-
ganki wiruj¹ jak gigantyczna karuzela. 
Stan¹³ na œrodku z zadart¹ g³ow¹ po-
zwalaj¹c ³askotaæ się po twarzy krop-
lom deszczu. W k¹cikach oczu zbiera 
siê woda i sp³ywa na szyję lodowaty-
mi języczkami.
  Nieopodal jakaœ grupa ludzi otoczy-
³a przewodniczkê, której rêka z wy-
prostowanym palcem wskazującym
porusza się nad g³owami w koloro-
wych chustkach i czarnych maciejów-
kach. Widaæ pomiêdzy nimi i odkry-
te g³owy – bujne czupryny, jak kępy 
trawy na b³oniach, i blade ³ysiny osa-
dzone na ogorzałych, pociętych bruz-
dami karkach. Wprawdzie nie zwraca-
j¹ uwagi na si¹pi¹cy deszcz, ale nie
wygl¹daj¹ na pewnych siebie. Kurcz¹ 
siê niczym gromadka zagubionych 
ptaków otoczonych bezmiarem potêgi 
i majestatu.
  Nagle ktoœ odlepia siê od grupy i ro-
bi dwa kroki w bok. Ma na sobie sza-
r¹ marynarkę, zielonkaw¹ koszulę za-
piêt¹ pod szyj¹, wymiête spodnie, któ-
re opad³y zbytnio i utworzy³y z noga-
wek dwie harmonijki; czapkę w garści
trzyma. Pochyliwszy siê trochê, ujmu-
je w palce zaczerwieniony nos, nabie-
ra powietrza i smarka sierczyście...
po czym macha rêk¹ przed sob¹, jak-
by rzuca³ na stó³ zwyciêsk¹ kartê. Za-
dr¿a³a ziemia, mury westchnê³y ciêżko 
i żałośnie. Człowiek wytarł nos wierz-
chem d³oni i podrepta³ za wycieczk¹, 
która ruszy³a w³aœnie w stronê zbro-
jowni. 
  Przybysz poczu³ zimny dreszcz na 
grzbiecie i dopiero teraz uprzytomni³ 
sobie, i¿ jest g³odny, i pomyœla³, ¿e 
zd¹ży jeszcze przed odjazdem na po-
dwójn¹ porcjê gor¹cych flaków.

Kryterium prawdy (1970 r.)

   Przyszywany wujek, Żuk siê na-
zywa³, przychodzi³ czasem do krew-
nych, u których goœciliœmy w waka-
cje. Œwiadkiem Jehowy by³ ów Żuk. 
Ubolewa³ bardzo, że sam jeden po-
œród nas jest Œwiadkiem i pragn¹³ bar-
dzo, ¿ebyœmy i my stali siê Œwiadka-
mi, bowiem szczêœcie nasze i życie 
w prawdzie nie by³y mu obojêtne. 
Czu³ siê jak szczêœliwiec poœród nie-
szczêœliwców, którym trzeba wspó³-
czuæ. By³ przy tym uczynny i pomoc-
ny. Specjalizowa³ się na przyk³ad 
w kastrowaniu warchlaków. Gdy by³o 
trzeba przychodzi³ chêtnie ze swoj¹ 
walizeczk¹ z akcesoriami: niklowany-
mi szczypcami i szczypczykami, lan-

cetami i skalpelami, pęsetami i pęset-
kami, cêgami i c¹żkami oraz butelecz-
k¹ denaturatu do dezynfekcji. Staran-
nie i powoli naci¹ga³ gumowe lekar-
skie rêkawice, chwyta³ jakiegoœ pro-
siaczka ze stadka i kaza³ go przytrzy-
maæ za tylne nogi. B³yskawicznie ro-
bi³ dwa krótkie naciêcia na podbrzu-
szu. przez które wyciska³ na zewn¹trz 
bia³e j¹derka i odcina³ je jednym po-
ciągnięciem b³yszcz¹cego ostrza.
  Warchlak kwicza³ jak jak zarzynana 
œwinia, popuszcza³ z bólu i obsrywa³ 
nam ręce. Na koniec wuj posypywa³ 
krwawi¹ce naciêcia jak¹œ zasypk¹, 
wpuszcza³ nieszczêœnika do stadka 
i wyciaga³ nastêpnego do zabiegu –
podobno niezbêdnego w hodowli, s³u-
¿¹cego poprawieniu jakoœci miêsa.
  Siada³ potem Żuk na przyzbie i pra-
wi³ o duszach i koñcu œwiata. Próbo-
wa³ przekonaæ do swej wiary babciê 
Solsk¹: „I póŸniej, znaczy, jak będzie
koniec ostateczny, nie będziesz czu³a 
żalu z powodu utraty dzieci i krew-
nych, którzy nie chcieli siê nawróciæ. 
Bêdziesz sobie chodzi³a po ich popio-
³ach i nie bêdziesz czu³a ani bólu, ani
żalu. Nie bêdziesz p³aka³a po swoim 
partyjnym ziêciu, po swojej córce ka-
toliczce, po swoich wnukach ateistach, 
po nikim, kto nie poszed³ za Jehow¹. 
O, może ten ma³y zostanie z nami, 
wœród wybranych, prawda, chłopczy-
ku? Jak ci na imiê? A s³uchaj, co ja ci 
powiem, bo kto ma uszy, powinien 
s³uchaæ. Bêdziemy œwieciæ jak s³oñce 
w królestwie Jehowy. A k¹kol ogniem 
bêdzie wypalony.
 A otwórz¿e ty Pismo Œwiête na Ewan-
gelii œw. Mateusza, rozdzia³ XIII, to 
siê przekonasz. Umiesz czytaæ? Czytaj. 
O, tu”. ¯uk wskaza³ grubym palcem 
fragment strony wype³nionej drobnym 
maczkiem liter. 
  Zaczyna³em czytaæ: „Jako tedy zbie-
raj¹ k¹kol, a pal¹ go ogniem, tak bêdzie 
przy dokonaniu œwiata tego... Tedy 
sprawiedliwi lœniæ siê bêd¹ jako s³oń-
ce w królestwie Ojca swego. Kto ma 
uszy ku s³uchaniu, niechaj s³ucha”.
 Wystarczy – przerywa³ wuj i wodzi³ 
dumnym, triumfuj¹cym wzrokiem po 
siedz¹cych wokó³. - S³yszeliœcie? Jest
napisane dok³adnie tak, jak powie-
działem ³em. A wy, co? Myœleliœcie, 
że Żuk k³amie, że żarty sobie z was 
robi? Nie, Żuk czyst¹ prawdê mówi. 
Kto nie wierzy, niech sam zajrzy o, tu!
  Podnosi³ Bibliê do góry i obraca³ na 
wszystkie strony, żeby wszyscy mogli 
siê jej dok³adnie przyjrzeæ.

   Zada³em sobie po latach pytanie, 
co by by³o, gdyby spłonęły wszystkie 

œwiête ksiegi, w jaki sposób g³osiciel 
bożego s³owa dowodzi³by swoich ra-
cji. Pomyœla³em, ¿e pewnie by po-
chwyci³ wujka Żuka, podniós³ go do
góry i obraca³by nim tak, żeby wszy-
scy mogli go dok³adnie zobaczyć. Być
mo¿e niejednego zwali³by z nóg ten 
niew¹tpliwy, cielesno-empiryczny do-
wód.

Jadą chłopaki (1968 r.)

  Jad¹ ch³opaki do wielkiego miasta. 
To nie byle mieœcina, gdzie chodzi³o 
siê do szko³y, mijaj¹c podwórka z chle-
wikami, remizê ochotniczej straży po-
¿arnej i koœció³. To nie miasto, gdzie 
od rana warcz¹ i ³omocz¹ traktory,
a internat ma zmursza³y wychodek 
na podwórku. Doœæ ju¿ turkotania i 
skrzypienia kó³ z ¿elaznymi obrêcza-
mi rozgniataj¹cymi dymi¹cy koñski 
nawóz.
  A ch³on¹æ ten œwiat wielki, ob³apiæ 
jak snop pszenicy, obaliæ, wytarmosiæ, 
zagarn¹æ pod siebie! To nie mieœcina, 
któr¹ procesja w godzinê obchodzi, 
pania z kiosku ma się za inteligentkę, 
a syn byle urzędniczyny nosa zadzie-
ra. Doœæ karmienia szkolnych świń i
ha³aœliwych wyjazdów do lasu w Bo-
¿e Cia³o!
  To jest wielkie miasto – kina, teatry, 
hotele z neonami i pi³karska pierwsza 
liga.
  Jedzie przepe³niony autobus, konduk-
tor niczym akrobata przeciska się ze
skórzan¹ torb¹ na biodrze, aby we-
tkn¹æ bilet w wyci¹gniête d³onie i wy-
j¹æ z nich pomiête banknoty. Kierow-
ca hamuje nagle. D³oñ nie trafia w d³oñ 
i spadaj¹ papiery pomiędzy szczelina-
mi jesionek, do koszyków, nad który-
mi unosi siê intensywny zapach chle-
ba. Jeden spada na pod³ogê, gdzie 
w dziwacznym pl¹sie zderzają się za-
kurzone i zab³ocone buty.  
  Ktoœ nurkuje i wynurza siê z urato-
wanym biletem. Ludzie rechocz¹, zra-
szaj¹ szyby oddechami. Dziecko na 
kolanach matki siedzi, w nosie d³ubie i 
jeŸdzi palcem po szybie. W przeœwi-
tach tych esów floresów migaj¹ drze-
wa przydro¿ne i s³upy telegraficzne. 
  Stoi się tak, przestępuje z nogi na 
nogê, z niepokojem myœli o jajkach 
w torbie. Wysiadaj¹ce baby rozdaj¹ 
kuksañce koszykami, ich miejsce za-
jmuj¹ inne i rozgl¹daj¹ siê wokó³ z za-
ciekawieniem. 
  Autobus prycha i syczy jak zdro¿ona 
szkapa, z trudem wspina siê pod górê. 
Nied³ugo po³knie go wielkie miasto 
jak pies muchê.
 S¹siadki przysz³y siê po¿egnaæ przed

odjazdem. G³owami kręciły z podzi-
wem. Matka niby zmartwiona ale 
dumna, w œwie¿ym fartuchu, kie³basê 
zawinęła w papier, ju¿ miejsca nie by-
ło w torbie, a ona wcisnê³a jeszcze 
s³oik smalcu. Pisz, synku, powiedzia-
³a, w razie czego zajdŸ do cioci Rózi 
– od dworca tramwajem siê jedzie na 
Osiedle Dziesięciolecia. A s¹siadka 
Wasiakowa: „Dobrze syn wygl¹da, 
postawny taki, da sobie radê w œwie-
cie, ¿eby tylko w z³e towarzystwo się
nie wda³. Jak ju¿ tam siê wyszkolisz, 
nie zapomnij o nas.”
  Tramwaj dudni i stuka, oprzeæ siê 
trzeba swobodnie, nie gapiæ siê do-
oko³a jak cielê, gêby nie otwieraæ, bo
powiedz¹, ¿e nieokrzesany wieœniak
pierwszy raz tramwajem jedzie. Po-
dobno w marcu jakieœ rozruchy by³y. 
Do teatru nie chcieli ich wpuœciæ, czy 
coœ takiego... „A ty lepiej uwa¿aj! Nie 
po to jedziesz, ¿eby po teatrach siê 
w³óczyæ. Tfu, zaraza!”

Jadą dziewczyny (1967 r.)

  Jad¹ dziewczyny. Szwagier gablot¹ 
na stację podjeżdża. Ojciec bagaże wy-
ci¹ga. „Mo¿e z Marysi¹ Owczarków-
n¹ zamieszkasz? Bêdzie wam raźniej”.
Biedny ojciec mierzy wszystko wiel-
koœci¹ pola i cha³upy. Wydaje mu się, 
że szkoła to szkoła i nie ma co się 
w drobiazgi wdawaæ. Politechnika, 
uniwersytet, akademia taka i owaka 
– jeden czort. Do szko³y jad¹ i ju¿. 
W bursie bêd¹ mieszkaæ. A mo¿e on 
po prostu myœli abstrakcyjne?
 „Pisz, kochana, a na Wszystkich Œwiê-
tych przyjedŸ – œwiniê bêdziemy bili.
Uwa¿aj na siebie. Heniek Balcerek 
podobno smutny chodzi. Powiada, ¿e 
innego sobie znajdziesz. A kto broni 
uczyæ siê i jemu?”
  Jedzie poci¹g, gwi¿d¿e, dudni. Tu-
wim, jeden z najwiêkszych wspó³czes-
nych poetów polskich, pisa³ dla dzieci
œlicznie o jad¹cym poci¹gu. Na egza-
minach by³a jedna taka z Warszawy, 
która mówi³a, ¿e codziennie wchodzi 
pod prysznic, goli też sobie nogi i pod 
pachami. Wa¿na by³a, gdy¿ jej ojciec 
zna³ Tuwima. Narzeka³a na punkty, 
a my wspó³czu³yœmy jej, no bo kto jak 
kto, ale dzieci lekarzy te¿ powinny 
mieæ dodatkowe. Co oni tam w domu
teraz robi¹? Staje przed oczami Czar-
nula kochana. Ile ona mleka da³a, jaka 
spokojna jest i posłuszna. Gdyby we-
terynarz boku jej nie przebi³, pękłaby 
jak balon. Z wzdêciami u byd³a nie ma 
¿artów. Nie potrzeba by³o, jak dawniej,
wódki w pysk wlewaæ i gnać kijem
po podwórzu.
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