
                           nr 238 - KWIECIEŃ 2017    23

 Apacz przekręci³ się w zesz³ym mie-
si¹cu niedaleko st¹d, na ulicy Piłczew-
skiego. W m³odości zjeździ³ ca³¹ Pol-
skę autostopem. Nie by³o chyba mia-
sta i sio³a w kraju, o które by nie za-
haczy³ w latach sześćdziesi¹tych. Tak 
mu się te wędrówki spodoba³y, że za-
niedba³ naukę, znaczy naukę szkoln¹ 
w technikum, bo edukacji jako takiej 
nie porzuci³, przeciwnie, przeczyta³ 
„w drodze” prawie wszystko: skraw-
ki gazet z rowów, ksi¹żki życzeń i za-
żaleń w barach, knajpach i sklepach, 
a nawet, proszę sobie wyobrazić, kla-
syków oficjalnej ideologii zg³ębia³. 
A bra³ sobie te nie cienkie przecież 
broszurki, lecz opas³e tomy, najzwy-
czajniej z pó³ek, szaf i rega³ów w skle-
pach meblowych i nie móg³ się nadzi-
wić ich bezmyślnej profanacji. Uwa-
ża³, że powszechne uczestnictwo na-
wet  w najzbożniejszym dziele jest dłu-
gotrwa³ym i z³ożonym procesem, a nie 
jednorazowym aktem rzucania pere³ 
przez wieprze przed wieprze.
  Utwierdzi³ się w swoim przekonaniu, 
zamieszkawszy na czas jakiś (dobre 
sobie – ze trzy lata!) w sto³ecznym do-
mu studenckim, jako walet. Był wale-
tem nietypowym. Formalnie przecież 
nigdy nie by³ studentem, ale jak stu-
dent ży³, studiowa³, bawi³ się i czasa-
mi pracowa³. Z czego ży³, rodzi się py-
tanie. Sposób mia³ prosty: lato spędza³ 
u badylarzy. Manualna sprawność, u-
miejętność chyba najważniejsza pod-
czas zbiorów truskawek, porzeczek,
malin, wiśni, jab³ek i, że tak powiem, 
zdolności  negocjacyjne, pozwoli³y mu 
do końca października zgromadzić tro-
chę grosza. Na wiosnę by³ już sp³uka-
ny, chodzi³ wtedy z pożyczon¹ ksi¹-
żeczk¹ do studenckiej spó³dzielni pra-
cy i jakoś przezipa³ do lata.   
  Apacz by³ orygina³em, pomimo to 
nie darzono go sympati¹. Przenosił się
z pokoju do pokoju – od filologów do 
socjologów, od tych znowu do praw-
ników, od prawników do ekonomis-
tów. Chodzi³ z nimi na wyk³ady, jako 
s³uchacz wolny w pe³nym tego s³owa 
znaczeniu, to znaczy nie jako wolny 
formalnie, lecz wolny autentycznie. 
Trafniej by³oby powiedzieć: chadza³ 
na wyk³ady, jako że ogranicza³ się je-
dynie do niektórych popo³udniowych, 
co wi¹za³o się ściśle z jego awersj¹ 
do wczesnego wstawania. A spośród 
popo³udniowych wybiera³ najczęściej 
te na socjologii lub filozofii.
   Chcia³ zdawaæ na socjologię z cie-
kawości. Wiedzia³ jednak już wów-
czas dobrze, że sama ciekawość lub 
ściślej – jej konkretna postać, nie jest 
gromem z jasnego nieba, salw¹ armat-
ni¹ czy nag³ym objawieniem w g³owie 
zasmarkańca.
  „Chcia³em” – dobre sobie! – mawia³. 
„Jeszcze dwadzieścia parę lat wcześ-
niej matka moja „chcia³a” przeczytać 
odwrócon¹ do góry nogami gazetę 
w wychodku, a ja – „chcia³em iść na 
socjologię”.
  No więc nie dlatego nie przepadano 
za nim, że wędrowa³ z pokoju do po-
koju, kopci³ i ż³opa³, lecz g³ównie dla-
tego, że dla większości z gruba cio-
sanych ch³opaków oraz pretensjonal-
nych, zgrzebnie ubranych dziewczyn 
by³ kimś w rodzaju szyderczego me-
mento niechlubnej pamięci.   
  Gdy się upi³, czyta³ swoje kiepskie 
wiersze i mini-opowiadania, które 

  Wieczór majowy. W rozbujałych drzewach, w woniach bzów nawisłych nad 
rosistą trawą, w zmieszanych zapachach jabłoni i przekwitającej czeremchy. 
Księżyc na młodziku zielony jak młody miód, rechot żab zagłuszających pierw-
szy próbny zaśpiew słowików.
  Kiedyż to weszła we mnie – przez całą skórę – w sam rdzeń jestestwa ta roz-
kosz kwitnienia i rozpłodu natury, ten największy dreszcz życia?
  Wtedy, w Gwoźnicy – kiedy dzieckiem biegłem w wysokich trawach łąki, unu-
rzany w rosie – nad potokiem błyszczącym wśród olch chodzącymi miesiącami 
– i zatrzymawszy się nad „bełchem”, głębszym miejscem w rzeczce, słyszałem 
plusk wody: to dziewuchy skakały rozgrzane w płynne światło strumienia.
  Czułem rozkosz i pewność istnienia, gwałtowną rację życia, jakbym dotykał 
istoty bytu: wtedy byłem tym wszystkim wokół i wtedy byłem najpewniej jako 
ja, jako świadomość własnej osobowości. W tym momencie – późniejszym 
przecież o kilka lat od chwili, kiedy podniósłszy się z pogródki po raz pierwszy 
ujrzałem świat i uświadomiłem się sobie – w tym momencie mógłbym może 
szukać najgłębszego, prementalnego ośrodka jaźni. Bo to chyba nie owo „cogito” 
konstytuuje świadomość, że się jest, ale takie właśnie poczucie współkwitnienia 
ze światem, współbycia ze wszystkim. Jest się o tyle, o ile się współjest.
  Ale przecież zasada podmiotowości, to co stanowi warunek odrębności pod-
miotu, jego fundamentu istnieniowości – nie może być czymś wspólnym z czym-
kolwiek. Sprzeczność?
  Co więc w tym współbyciu jest principium individuationis, co stanowi, że od tego 
zaczyna się świadomość, że się jest sobą?
 Wydawałoby się, że aby współbyć z czymś, trzeba najprzód samemu być. Lecz 
w tym wypadku – w sprawie konstytuowania się samoświadomości – jest ina-
czej. Korzenie samoświadomości są roślinne, chcę rzec: umykają naszemu po-
znaniu. Oto sprzeczność: im bardziej czujemy się częścią natury, tym odczuwamy 
i bardziej uświadamiamy sobie siebie, a więc tym bardziej się od niej odrywamy. 
Nie ma pozytywnej zasady podmiotowości, jest tylko negatywna.

ERGO SUM

nazywa³ „etiudami”. Ze dwa tygod-
nie przed śmierci¹, wręczy³ mi swoj¹ 
spuściznę na pami¹tkę. Zajrza³em do 
niej dopiero po pogrzebie. By³ to stos 
pożó³k³ych papierzysk zwieńczonych 
plikiem bia³ych kartek pokrytych drob-
nym i niezbyt czytelnym pismem. U-
da³o mi się dotychczas odczytać w pe³-
ni kilka owych etiud. Przepisa³em je,
ponumerowa³em zgodnie z czasem 
powstawania – chociaż tak naprawdę 
diabli wiedz¹ kiedy co  pisa³ – i na-
zwa³em „Listami Apacza”. A oto i 
one.

Elektryfikacja (1949 r.)

  Historię tę opowiada³ ojciec, gdy się 
zgada³o na temat szczęścia cz³owieka 
lub jego niepojętej natury:
 „Pamiętam, zosta³o jeszcze kilka cha-
³up do zelektryfikowania. Wkopywa-
nie s³upów sz³o g³adko aż do zagrody 
Łyka. Gdy zbliżyliśmy się z ³opatami 
do jego zmursza³ego p³otu, wyskoczy³ 
z cha³upy z rozwianym w³osem i za-
cz¹³ się wydzierać, jakby egzorcyst¹ 
żarliwym by³ ludzkości i z ca³ej kuli 
ziemskiej szatana chcia³ przepędzić. 
Piana pojawi³a się w jego bezzębnych 
ustach, s³owa ogniste i ciężkie jak po-
ciski z lufy armatniej wystrzeliwa³y ku 
nam bez litości. Kul¹c się w sobie pod 
ostrza³em przekleństw zaczęliśmy się 
powoli wycofywać w kierunku baraku 
stoj¹cego przy cmentarnym parkanie.  
Po krótkiej naradzie krótka decyzja: 
omin¹ć dziada. 
  Min¹³ rok. Pewnego jesiennego po-
ranka pojawi³ się Łyk w wyp³owia³ej 
kufajce. Czapkę z postrzępionym dasz-
kiem trzyma³ w garści i przestępowa³ 
z nogi na nogę. Ni to pyta³, ni prosi³ 
pokornie, czy nie zainstalowalibyśmy 
pr¹du i jemu. 
 - Nie chcia³eś przecież. Grozi³eś, że 
psami poszczujesz – powiedzia³em 
z wyrzutem. 
  Łyk rozpi¹³ kufajkę pod szyj¹, roz-
chyli³ na boki jej po³y niczym Rejtan 
koszulę i zawy³ rozpaczliwie:
  - I żeśta pos³uchali mnie, g³upiego 
ch³opa? A w mordę trzeba by³o dać 
i zak³adać świat³o!”

Lody, lody... (1958 r.)

  Pulchna, obnażona do ramion ręka 
Lenczykowej sięga³a do wiadra alu-
miniow¹ ³yżk¹, nak³ada³a z³otaw¹ lo-
dow¹ masę na kawa³ek wafla i przy-
krywa³a drugim. Odmierzane na oko 
porcje kosztowa³y od pięćdziesięciu 
groszy wzwyż, ale i za dwadzieścia 
można by³o kupić, gdy się lodziarkę 
³adnie poprosi³o. Ona też potrafi³a 
prosić. Bra³a na ręce umorusanego 
ch³opaka, przyciska³a mocno do wiel-
kich, na brzuchu spoczywaj¹cych pier-
si i patrz¹c prosto w oczy, kusi³a ra-
dośnie:
 - Poca³uj mnie, to będziesz codzien-
nie dostawa³ porcję za darmo!
 Trudno by³o oswobodzić się z jej go-
r¹cych objęć. Kazio pamięta³, że z ca-
³ych si³ próbowa³ się wyrwać, wierz-
ga³ nogami, pręży³ się jak struna, szar-
pa³, odwraca³ g³owę, dopóki nie da³a 
za wygran¹ i nie postawi³a go na po-
d³odze.
 - I tak ci będę dawa³a – powiedzia³a 
dysz¹c i poprawiaj¹c rozwichrzone 
w³osy.
   Ch³opak przerazi³ się wtedy nie na 
żarty. Unika³ odt¹d wchodzenia do
wilgotnej, ton¹cej w pó³mroku sieni i 
pukania do obdrapanych, dwuskrzyd-
³owych drzwi, za którymi kręci³y się 
w wiadrze prawdziwe, śmietankowe 
lody. Kolega nazwa³ go wtedy dur-
niem. Naśmiewa³ się i wytyka³ pal-
cem. Tym samym palcem puka³ się 
w czo³o, po czym wzdycha³ i marzy³: 
  - Ech, ja bym się zgodzi³. Chodzi³-
bym sobie na lody, kiedy bym chcia³ 
i wszyscy by mi zazdrościli.

Przysięga (1960 r.)

  Jak się nazywa³ ten wychowawca? 
Coś jak Kurek, Lenek albo Kolus. A 
może Lisak? Zanim zosta³ nauczycie-
lem w podstawówce, by³ harcerskim 
druhem. Ludzie mówili, że pochodzi³ 
z domu dziecka. Podobno hitlerowcy 
spalili mu rodzinę podczas pacyfika-
cji wsi gdzieś na kielecczyźnie. Lecz 
nie to by³o ważne. Najważniejsza by-
³a jego prawa noga, znacznie krótsza 
od lewej. Utyka³ miękko, odchyla³ tu-
³ów w bok i prostowa³. Wygl¹da³ jak
sztormuj¹ca ³ódka ze z³amanym masz-
tem – w dó³ i prosto, prosto i w dół.
Prowadzi³ kiedyś na przysiegę za mia-
stem oddzia³ świeżo upieczonych har-
cerzy z nowymi finkami na biodrach. 
Ludzie patrz¹. Ch³opaki czuj¹ się tro-
chę skrępowani. Nagle pierwsza para 
prześmiewczo zaczyna kuśtykać na 
praw¹ nogę. Po chwili ko³ysze się ca³a 
drużyna. T³umiony śmiech. Poczucie 
jedności z gapiami – skrępowanie zni-
ka. Lisak niczego nie podejrzewa. On 
jest sam. Dzielnie pokonuje przestrzeń. 
W dó³ i wyprost, wyprost i w dó³... 
Nie wie, co się dzieje za jego pleca-
mi. A może tylko udaje? Może jest 
wszystkiego świadom? Chichocz¹ ga-
pie. Świat chichocze. Lisak kuśtyka 
szparko i patrzy przed siebie. Nie ogl¹-
da się. Gdyby odwróci³ g³owę, prze-
staliby na moment. Zaczęliby od no-

wa, gdyby znów popatrzy³ do przodu. 
Bawiliby się. Jakie to podniecaj¹ce!  
  Weso³ość w kolumnie spoufala wi-
dzów, więc pokrzykuj¹. Jakiś kościs-
ty chudzielec o wygl¹dzie bikiniarza 
ciska nagle kurzym jajkiem, które wy-
trzasn¹³ niewiadomo sk¹d. ¯ó³tawa ga-
lareta sp³ywa po skroni Fredzia Kuź-
wy. Oczy Fredzia szeroko otwarte 
– zdziwione i przestraszone – bardziej 
zdziwione niż przestraszone. Kolumna 
staje. Lisak jednym kulawym susem.
jak atakuj¹cy szympans dopada dra-
ba, poci¹ga za górn¹ wargę i stawia 
przed pochylonym Fredziem. „Wy-
trzyj! Przeproś!” syczy i mocniej za-
ciska palce na wardze. Bikiniarz przy-
siada z bólu, próbuje zetrzeć resztki 
bia³ka z fredziowej czupryny i wystę-
kuje niewyraźnie „phe-pha-ham”. Li-
sak puszcza go i lekko ale stanowczo 
popycha ku chodnikowi. Daje sygnał
do marszu. Ruszaj¹. Ch³opaki zaczy-
naj¹ śmiać się z pozlepianych w³osów 
Fredzia, ale już nikt nie przedrzeźnia 
Lisaka. Maszeruj¹ równym, pewnym 
krokiem.
  Przysięgali wtedy. Na co? Chyba 
na dzielność.Tak, żeby być dzielnym 
i w ogóle. Gdy wracali, by³a już noc, 
ale to nie ona sprawi³a, że już nie od-
czuwali skrępowania id¹c za druhem, 
lecz raczej coś w rodaju oczyszczenia 
i dumy.
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