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Listy Apacza
ANDRZEJ KWIATEK

Piraci (2006 r.)

  Tadek Bierć z Gdyni jest rybakiem 
dalekomorskim i żeglarzem w jednej 
osobie. Pół roku łowi, pół roku żeglu-
je. Pracę w Dalmorze zaczynał trzy-
dzieści pięć lat temu od sortowania i 
patroszenia ryb na statkach-przetwór-
niach. Od pewnego czasu sam dowo-
dzi takimi jednostkami. Po wyczerpu-
jących rejsach wraca do kraju, prze-
siada się na żaglówki i szkoli żeglarzy 
w Jacht Klubie Polskim. Jest rzadkim 
okazem podwójnego kapitana – jach-
towego i żeglugi wielkiej.
  Nie ma oceanu, którego by nie prze-
mierzył w poszukiwaniu ławic minta-
ja, kryla, czy morszczuka. Nie ma kon-
tynentu, na którym nie stanęła jego sto-
pa. Był nawet na Antarktydzie i w No-
wej Zelandii, na Florydzie, na Morzu 
Beringa i w Vancouver, skąd przysłał 
mi kiedyś pocztówkę.
  Walczy³ z górami lodowymi na obu 
pó³kulach, rycz¹cymi czterdziestkami, 
dokuczliwym ¿arem w pobli¿u Gala-
pagos i lodowatym wiatrem na Morzu 
Ochockim. Przeprowadza³ ¿aglowce 
z Gdyni do Chicago, sztormowa³ jach-
tem bez silnika z szybkoœci¹ pięciu
wêz³ów przy wietrze o sile przekra-
czaj¹cej dziesiêæ stopni w skali Beau-
forta. Sama burta robi³a za ¿agiel. Czy 
mo¿na nie dawaæ wiary opowieœciom 
kogoœ takiego? Pos³uchajcie.
  Kilka lat temu p³yn¹³ z Seulu via 
Capetown do Stanley na Falklandach. 
Oby³o siê bez wiêkszych przygód i 
strachu, dr¿a³ tylko trochê, gdy prze-
dzierali siê pomiedzy Jaw¹ i Sumatr¹ 
na Ocean Indyjski. Zapyta³em, co by-
³o powodem lêku akurat tam. Piraci  
– us³ysza³em przera¿ony i zdziwiony
– bezwzglêdni i okrutni. Podobno nie 
atakuj¹ na otwartych wodach, gdy du-
¿y statek p³ynie pe³n¹ moc¹, lecz do-
piero wówczas, kiedy zaczyna zwal-
niaæ w pobli¿u portu. Wyp³ywaj¹ znie-
nacka zza jakiejœ wysepki na szybkich 
³odziach motorowych, podp³ywaj¹ 
z wycelowanymi pociskami rakieto-
wymi lub granatnikami i ¿¹daj¹ o-
opuszczenia trapu. Wchodzi ich kilku. 
Biada temu, kto oœmieli siê zaprotesto-
waæ. Z regu³y nie szukaj¹ d³ugo, ka¿¹ 
otwieraæ wskazany kontener w ładow-
ni i zabieraj¹ co trzeba, jakby dok³ad-

nie wiedzieli, co siê transportuje i gdzie
nale¿y szukaæ. Przek³adaj¹ towar na 
swoj¹ ³ódŸ i odp³ywaj¹. Zdarzy³o siê 
jednego razu, ¿e obrabowali w ten spo-
sób statek rosyjski, na którym p³ywa³ 
Fiedia, kolega Tadka. Zabili wówczas 
drugiego oficera, próbuj¹cego stawiaæ 
opór.
  Kilka miesiêcy póŸniej przysz³o Ro-
sjanom p³yn¹æ z W³adywostoku t¹ sa-
m¹ drog¹. Tym razem zabezpieczyli 
siê jak trzeba: kilka pistoletów maszy-
nowych Ka³asznikowa, amunicja, gra-
naty zaczepne. Mieli nosa. Kilkadzie-
si¹t mil na po³udnie od poprzedniego 
miejsca historia siê powtórzy³a. Lecz 
jej koniec by³ zupe³nie inny.
  Trzech piratów uda³o siê na statek, 
czterech zosta³o w ³odzi. Gdy tylko 
ca³a trójka znalaz³a siê na pok³adzie, 
ch³opaki wyskoczyli z ukrycia i otwo-
rzyli ogieñ. Ci z ³odzi zd¹¿yli jeszcze
puœciæ seriê z automatu, na szczęście
nikomu nie zd¹¿yli zrobiæ krzywdy; 
zostali zarzuceni granatami i podziu-
rawieni akuratnie.  Zdawa³o siê, ¿e to 
z ich krwawych ran wydobywa³ siê 
dym wisz¹cy nad ³odzi¹. Akcja nie
trwa³a d³ugo, najwyżej dziesiêæ se-
kund, mimo to marynarze zdążyli po-
czuæ bicie serca w œcisniêtych gard-
³ach. 
  Kapitan natychmiast poinformowa³ 
w³adze portowe. Zdziwi³ siê ch³op nie-
pomiernie, gdy us³ysza³: „Sp³ukaæ 
krew z pok³adu. Wszystkie cia³a wy-
rzuciæ za burtê. Jeœli siê da, zatopiæ pi-
rack¹ jednostkê. Sprawy nie było. Mo-
¿ecie spokojnie kierowaæ siê w stronê 
portu”. 
  Wierzê kapitanowi Bierciowi... Ale 
mo¿e ten Fiedia mu nak³ama³?

Ciarki (1992 r.)

 Babcia Helcia by³a chowana na Bród-
nie. Zanim j¹ ponieœliœmy do grobu,
msza siê odby³a w przycmentarnym 
koœció³ku. Podnios³y nastrój się wszys-
tkim, nie wy³¹czaj¹c kilku zatwardzia-
³ych ateistów, uczestnicz¹cych w po-
grzebie. S³oneczne refleksy w witra-
¿ach, organowa muzyka  i œpiew kap-
³ana wype³ni³y serca koj¹cym ciep³em 
pojednania. 
  Nagle jakaœ obca kobieta pojawi³a 
siê na œrodku œwi¹tyni i leg³a krzy¿em 

na posadzce. Leża³a tak bez ruchu do 
koñca. Opuści³o nas uniesienie b³ogie. 
Zast¹pi³ je lêk, nie ¿aden egzystencjal-
ny, zwyczajny strach, jak przed uką-
szeniem osy, która niespodziewanie 
zabrzêczy ko³o ucha. Lecz myœl o skłę-
bionych rojach w gniazdach tkwi¹cych 
gdzieœ tam, pod dachami, zamieni³a siê 
w równie zwyczajn¹ trwogê i ciarki 
przesz³y cz³owiekowi po grzbiecie.

Sąsiad (2003 r.)

 Natkn¹³em siê na s¹siada przed osied-
lowym sklepem. W zasadzie znamy 
siê tylko z widzenia, mimo to pokle-
pa³ mnie poufale po ramieniu i powie-
dzia³:
- Panie, te wszystkie in¿yniery, magi-
stry i doktory do niczego siê nie nada-
j¹. Ja siê tylko z nich œmiejê. O, w³aœ-
nie cha³upê drug¹ stawiam. Trafi³ mi 
siê plac tu niedaleko, to skorzysta³em. 
Myœli pan, ¿e drogo? Za grosze. Ale 
trzeba by³o trochê pochodziæ, pogłów-
kowaæ, potargowaæ siê, a nie siedzieæ 
na dupie i narzekaæ.
- Mówi¹, ¿e jest Ÿle. Ale kto mówi? 
Najwiêksze nieroby, co dwie lewe rêce 
maj¹. Mia³em i ja trzech takich. Z Cie-
chanowa przyjechali. Strop mi zale-
wali. Trzy dni siê obijali, byle jak zro-
bili i jeszcze chcieli po czterdzieœci zło-
tych dniówki. Ju¿ siê naszykowa³em. 
Myœleli, ¿e jelenia znaleŸli. Macie po 
dychu, mówiê, i wynocha. Wasze 
szczêœcie, ¿e na mnie trafiliœcie, bo 
drugi by wam figê pokaza³. 
- A jak tam u was w oœwiacie? Widzê, 
¿e nieweso³o, bo coœ blady i smutny,
s¹siad, jesteœ. Ja na pana miejscu rzu-
ci³bym szko³ê i wzi¹³ siê za porz¹dn¹ 
robotê. Idziesz pan do domu? Wsiadaj 

pan. Podrzucê. Niez³a bryka, co? Zo-
bacz pan, dwieœcie na liczniku. Nie 
ma ¿artów. A coœ pan myœla³, ¿e byle 
co bym kupi³? Nikt tu w okolicy mi 
nie podskoczy. JeŸdzi jeden z drugim 
zardzewia³ym odkurzaczem albo in-
nym powypadkowym z³omem i uda-
je nie wiadomo kogo. Ludzie, panie, 
w Polsce jeszcze nie doroœli. Gówniar-
stwa pe³no i tyle.

Pogrzeb (1972 r.)

  ¯eby opowiedzieæ jak nale¿y o po-
grzebie babki Mietka, trzeba najpierw
wspomnieæ o Nieznanym. Podobno 
wychowa³ siê w domu dziecka. Mie-
rzy³ z metr dziewiêædziesi¹t, lecz wy-
gl¹da³ na ciamajdê. Chudy, blady, za-
kroœcia³y, z wydatnym nosem i nie-
mrawy. Zrobiono  z niego kogoś w ro-
dzaju opiekuna najm³odszych kole-
gów. Prowadza³ ich po mieœcie w tê 
i z powrotem. Czasem dŸwigali ma-
kulaturê albo butelki. Zdarza³o siê, ¿e 
uczy³ dzieciarniê w³aœciwego przecho-
dzenia przez jezdniê. Przypomina³ tro-
chê g³upawego bociana poœród chma-
ry beztrosko podskakuj¹cych ¿abek. 
Nikt mu specjalnie nie dokucza³, ale 
te¿ nikt siê z nim nie zadawa³. Nie wie-
dzieliœmy nawet jak ma na imiê, dlate-
go zosta³ „Nieznanym”. 
  Minê³o parê ³adnych lat. Pewnego 
zimowego dnia przyszed³ „na róg” 
Mietek, postawi³ ko³nierz jesionki i 
powiedzia³:
- Ch³opaki, babka umar³a. Trumnê 
trzeba nieœæ. Potem coœ wypijemy.
  Zima by³a szara i mroŸna. Œnieg za-
cina³ i hula³ po opustosza³ych ulicz-
kach. Ponieœliœmy trumnê z babk¹ 
w œrodku. Oœmiu nas by³o. Czterech 
dŸwiga³o obejmuj¹c siê w pasie na-
wzajem dla wiêkszej stabilnoœci, zaœ 
czterech, do zmiany, sz³o obok. W kon-
dukciku za nami, oprócz Mietka pod-
trzymuj¹cego pod rêce matkê i ciotkê, 
oraz dwóch skulonych s¹siadek z ka-
mienicy, nie by³o nikogo. Nie ma siê 
co dziwiæ, gdy¿ babka by³a stara i œwiat 
ju¿ dawno o niej zapomnia³.
  Ciê¿ko by³o. Zmienialiœmy siê pod 
trumn¹ co kilkadziesi¹t metrów. Id¹cy 
przodem ksi¹dz te¿ przystawał i roz-
ciera³ d³oni¹ zmarzniête uszy. By³o 
jeszcze kawa³ drogi do cmentarza, gdy
ujrzeliœmy w bia³ym tumanie sylwet-
kê ¿o³nierza w d³ugim szynelu. By³ to 
Nieznany w stopniu szeregowca. Na-
wet nie wiedzieliœmy, ¿e jest w woj-
sku. Przyjecha³ widocznie na urlop lub 
przepustkê. Sta³ na krawê¿niku wy-
prostowany jak struna, z palcami pod-
niesionymi do daszka, i czeka³. Mijali-
œmy go powoli, a on tak samo powoli
obraca³ g³owê. Spod œci¹gniêtych brwi 
prowadzi³ nas spojrzeniem pełnym

skupienia i uroczystej powagi. Wygl¹-
da³ poœród kurzawy, jak niewzruszo-
ny drogowskaz na szlaku przemarzniê-
tych dusz. I tylko jednej osobie nie 
by³o dane wówczas zobaczyæ salutu 
Nieznanego – kumplowi nios¹cemu 
trumnê z drugiej strony, z ty³u. Nie pa-
miêtam ju¿, kto to by³.

Liberalizm górą (2006 r.)

  Polityk Rokita oświadczył po wy-
borach w Polsce, że skoro Platforma 
Obywatelska otrzyma³a zaledwie o 
trzy procent g³osów mniej od Prawa 
i Sprawiedliwoœci, to ma ona w zasa-
dzie identyczn¹ legitymacjê do spra-
wowania w³adzy. Spo³eczeñstwo da-
³o sygna³, jak siê wyrazi³, i¿ chce, aby
oba ugrupowania rz¹dzi³y pospo³u. 
Bardzo m¹drze, panie Mario, chcia³o-
by siê rzec, pojawia siê jednak¿e pe-
wien problem.
  Oto zdeklarowany libera³, konserwa-
tywny nawet, jak o sobie mówi, entu-
zjasta œwiata, którego jedn¹ z najważ-
niejszych zasad jest: „kto pierwszy ten 
lepszy” i vice versa, i któr¹ dope³nia 
druga: „zwyciêzca bierze wszystko”, 
promotor rzeczywistoœci, w której jed-
na setna sekundy przes¹dza o dostaniu 
siê na piedesta³ lub odejœciu z kwit-
kiem, gdzie istnieje dogrywka po roz-
grywce, rzuty karne, losowanie, a wiêc 
œwiata, który woli zdechn¹æ, ani¿eli 
uznaæ faktyczn¹ równoœæ – taki oto 
cz³owiek domaga siê nagle szacunku 
dla równoœci. Dlaczego? Bo sta³ siê 
ofiar¹ zasady. Jak ów bankier przepeł-
niony uczuciem boskiej, kreatorskiej 
mocy, dopóki nie dopad³o go bank-
ructwo. W obliczu pora¿ki lider fak-
cji PO domaga siê sprawiedliwoœci. 
Jakiej? Socjalistycznej chyba, skoro 
na równoœæ wyczulonej. 
  Z liderami fakcji PiS jest dok³adnie 
na odwrót. Nie kochaj¹ oni na co dzieñ 
liberalnych regu³ w imiê dobra naro-
du, a œciœlej mówi¹c w imiê „prawdzi-
wej” jego czêœci. Có¿ siê jednak sta³o 
po wyborach? Oto zaczêli uzasadniaæ 
swój monopol, odwo³uj¹c siê do zasa-
dy „zwyciêzca bierze wszystko”, choć-
by to by³o zwyciêstwo tylko jednym 
g³osem. 


