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   Od razu wyznam, że na uwadze 
mam próbę uchwycenia głębszej wy-
mowy autobiograficznej książki Pa-
wła Bożyka. Nosi ona stereotypowy, 
a przez to zniechęcający tytuł Hanka, 
miłość, polityka (Poznań 2011). Na 
sam widok splecionych w takim po-
rządku paru chodliwych wyrazów o-
ogarnęły mnie irytacja i zażenowanie. 
Z miejsca wyczułem, że autor auto-
biografii podstępnie chce, a być mo-
że tylko naiwnie pragnie, by te trzy – 
przyznaję – dość nośne pojęcia stano-
wiły przemyślny system naczyń po-
łączonych i sugestywnie rzucały się 
w oczy czytelnika. Niepewnie zaglą-
dam do środka. Kartkuję, a to już zły 
znak, bo przecież powinienem natych-
miast przywrzeć do tekstu. Wewnątrz 
niby poprawne, w istocie toporne zda-
nia, których celem jest, jak się domyś-
lam, precyzyjne przedstawienie włas-
nego życia autora.
 Ponieważ Pawła Bożyka jako osobę 
władną i towarzyską poznałem oso-
biście – i dodam: przelotnie – mniej 
więcej czterdzieści lat temu i od tam-
tej pory nie widzieliśmy się, trzyma-
jąc kilogramową książkę w ręce nie 
zniechęcam się, nie poddaję. Na oślep 
brnę w lekturę, ciekaw, co z tego wy-
iknie. Być może – tak marzę sobię –
poruszy we mnie jakąś strunę, coś u-
ruchomi. Długo nic, aż wreszcie za-
skakuję. W mojej wyobraźni pojawia 
się cichy, tajemniczy osobnik – czło-
wiek znikąd. Nie tyle jegomość o przy-
jemnym wyglądzie profesora ekono-
mii, co raczej o atrakcyjnej powierz-
chowności reprezentant władzy, która 
ma – patrząc przez pryzmat skonden-
sowanych dziejów – z zasady obcy, 
dramatycznie nieosobisty, nostalgicz-
nie przelotny charakter. Znikąd, tak 
go sobie tymczasowo określam. Czło-
wiek, który rodzi się w moim czytel-
niczym umyśle dzięki wielu mizer-
nym słowom jego tekstu. 
 Bohater autobiografii jest intrygują-
co nierówny. Przez godzinę chwali 
się, wywyższa, a w przerwie próżnoś-
ci przez pięć minut jak dziecko płacze.
Słowem, autor złości mnie, dener-
wuje, to znów lituję się nad nim i mu 
współczuję. Tak czy inaczej, nie daje 
mi spokoju.
  Oddając się lekturze w myślach mó-
wiłem sobie: mnie jako orędownika 
relaksu i luzactwa niewiele interesuje 
piękna, lecz przecież antypatyczna 
Hanka, powinienem więc zignorować 
tę butną, zarozumiałą dziewczynę, po 
prostu odpuścić ją sobie, jak porzuca 
się zamiar spaceru w paskudną pogo-
dę, a także cichcem pod dywan za-
mieść naiwną, napuszoną, pretensjo-
nalną miłość Pawła, natomiast skupić 
się wyłącznie na ostatnim zjawisku. 
No więc zacząłem się zastanawiać, co 
ciekawego o życiu, a przede wszyst-
kim o polityce miałby nam do powie-
dzenia asystent Edwarda Gierka, jego 
doradca ekonomiczny? Wyprzedzając 
czytaną opowieść odpowiadałem so-
bie, że chyba niewiele, tym bardziej że 
przecież sam Bożyk politykiem nigdy 
nie był, co uporczywie podkreśla nie 
bez cichej satysfakcji. We wprowadze-
niu autor mówi niedwuznacznie, że 
to, co obecnie czytam, jest substytutem 
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Człowiek znikąd
tego, co mógłbym przeczytać, gdyby 
on jako autor nie dał się zastraszyć. 
Zwierza się z rozbrajającą szczerością: 
„Pierwotnie książka ta miała powstać 
dwadzieścia lat wcześniej, w pierw-
szych dniach transformacji. Byłem 
już w przededniu podpisania umowy 
wydawniczej”. Wtedy właśnie Hanka 
odebrała telefon od anonimowego roz-
mówcy, który odwodził od publikacji. 
Hankę obdarował komplementem, 
nazwał ją piękną, młodą kobietą: „Czy 
chciałaby pani do końca życia chodzić 
o kulach, i to bez męża, bo o wypadek 
samochodowy przecież nietrudno?” 
Wprawdzie było to anonimowe, ale 
wcale nie abstrakcyjne, lecz całkiem 
realne i upokarzające zastraszanie. Nie-
ugięci, którzy się po ludzku nie bali, 
z reguły też nie podporządkowywali 
się podobnemu wezwaniu, a będąc 
ideowo nacechowani, często w tajem-
niczych okolicznościach ginęli. Tak 
czy inaczej, zastraszający telefon robi 
piorunujące wrażenie: nagle wpycha 
człowieka na wyższy poziom rozu-
mienia, jak bezwzględnie zorganizo-
wana jest ochrona dotychczasowego 
systemu. Mechanizm władzy totali-
tarnej. Gdzieś tam są siepacze, którzy
wycisną z nas życie, a niepokorne 
ciało wrzucą do rzeki czy na wysy-
pisko śmieci. No bo dla mocno zaan-
gażowanej i dobrze zorganizowanej
bezpieki nie jesteśmy pożytecznymi 
buntownikami, potencjalnymi bohate-
rami, tylko zwykłym śmieciem.
  Argumenty służby bezpieczeństwa 
były tak przekonujące, to znaczy tak 
jednoznacznie mafijne, że w oka 
mgnieniu sparaliżowały potencjalne-
go autora. Porzucił pierwotny pomysł. 
Planowana książka nigdy nie powsta-
ła: „Tam miało być dużo o polityce, 
mniej o miłości, tu jest dużo o miłości, 
mniej o polityce”. A już myślałem, że 
Paweł Bożyk rzeczywiście niewiele 
ma do powiedzenia na temat polity-
ki! Właśnie owe dużo o miłości jest o 
wiele za dużo o niej, mnie zaś intere-
suje owo mniej o polityce, które na 
szczęście niesie z sobą o wiele więcej, 
niż mógłbym się spodziewać. Na my-
śli mam pogłębione, wstrząsające we-
jrzenie w nasze najnowsze dzieje. Jest 
to, jak się okazuje, historia szanta-
żu, zastraszania, terroru. Wspomina 
się tu wojnę niemiecką, deportację 
na Wschód, ukraińską rzeź Polaków. 
Niemniej Hanka, miłość, polityka to 
trzy żywioły. Wydaje mi się, że da się 
je objąć jedną wspólną kategorią. Na 
myśl przychodzi mi słowo spotkanie 
i jego odwrotność – rozstanie. Proszę 
posłuchać: „Nie spotkałbym się z pe-
wnością nigdy z Hanką, gdyby nie 
wojna. Ulepieni zostaliśmy bowiem 
z innej gliny, żylibyśmy w zupełnie 
różnych miejscach, obracalibyśmy 
się w innym towarzystwie”. A teraz 
o sprawcach jej przyjścia na świat: 
„Rodzice Hanki mieszkali w Warsza-
wie, należeli do inteligencji, w żyłach 
matki, Ireny Frank, płynęła błękitna 
krew, jej przodkowie przywędrowali 
tu z Belgii. Ojciec Hanki, Julian Burno, 
wywodził się z rodziny łódzkich fab-
rykantów”. (Tutaj wyczuwamy zgrzyt, 
raczej powinno być: „Gdyby nie woj-
na, z pewnością na swej drodze nigdy 

nie spotkałbym Hanki”. Zresztą i co do 
sensu tego stwierdzenia można mieć 
zastrzeżenie, bowiem zdarza się, że i 
bez wybuchu wojny arystokratka po-
trafi spotkać się ze służącym, a nawet 
poślubić go, jeśli tylko między nimi 
w y b u c h n i e prawdziwa miłość). 
  Autobiografia Bożyka zaczyna się, 
jak widzimy, nie tylko od stylistycz-
nego falstartu. Właśnie falstartem też 
nazywam nadmierne uprzywilejowa-
nie Hanki, frontalną prezentację przy-
szłej żony i jej rodziców. „Moi rodzi-
ce żyli na Kresach. Ojciec przywędro-
wał ze Słowacji. Matka należała do 
rodziny broniącej polskości na tych 
terenach, zwłaszcza w stosunkach z 
Ukraińcami. Zapłaciła za to życiem”. 
Pytanie, dlaczego w tej enumeracji na 
drugim planie umieścił swoich. Czyż-
by jego rodzice z jakichś względów 
nie nadawali się na pełną dumy pierw-
szoplanową ekspozycję? Intuicja pod-
powiada mi, że Bożyk, zmuszony do
szczerości – w związku z koniecznoś-
cią honorowania konwencji – zasad 
obowiązujących w autobiografii nie-
oczekiwanie konfrontuje się z tym, co
wyparte czy raczej wypierane, to zna-
czy z wstydliwymi wiejskimi korze-
niami. Powstaje więc nieodparte wra-
żenie, że spotkanie z Hanką to jakby 
właściwe, realne, choć zarazem sym-
boliczne narodziny narratora. Nie bez 
powodu wraz z Hanką pojawiają się 
matka i ojciec. Na planie opowieści 
Paweł staje się nie tyle zięciem, co sy-
nem jej rodziców. On chwilami będzie 
się o nią troszczył jak brat.
   Ale wybuchła wojna – ta fabryka 
sierot – i świat przewrócił się do góry 
nogami. Ojciec zginął w Buchenwal-
dzie, a gdy wkrótce matka zmarła, 
Hanka została sierotą. Opieką otoczyła 
ją babcia. Rosjanie uczynili ojca rezy-
dentem syberyjskiego łagru (miejsce 
zsyłki: okolice Workuty na północy 
Związku Radzieckiego), a gdy matkę 
zamordowali Ukraińcy, Paweł także 
właściwie stał się sierotą. Przejściowo 
babcia zaopiekowała się nim (i jego 
bratem): „W liceum musiałem już sa-
modzielnie kierować swoim losem. 
Zamiast hasać z kolegami na boisku, 
często siedziałem w klasie i myślałem. 
O czym? O tym, że nikt się o mnie 
nie troszczy. Ani rodzice, bo ich nie 
ma, ani babcia, bo chorowała od kilku 

lat. Babcię darzyłem uczuciem takim, 
jakim dzieci darzą matkę i ojca. Ro-
dziców coraz mniej pamiętałem. Ba-
łem się, że wkrótce ich zapomnę, a 
wtedy będę naprawdę sam”. Ten ro-
dzaj lęku nie opuści go nigdy. Prosto 
z Domu Dziecka trafił na studia: „Do 
akademika na Kickiego przyjechałem 
z jedną tekturową walizką, którą do-
stałem w domu dziecka”. Już jako 
uczeń, a potem student czekał na tę 
jedyną, chciał spotkać tę wyjątkową 
dziewczynę. Marzył, żeby stać się 
sławnym człowiekiem, nie wiedział 
tylko, jak to zrobić. 
 W zdecydowanie lepszym położeniu 
pod tym względem był Edward Sta-
chura. Ten, nie zabiegając o poklask, 
niejako na oczach Pawła Bożyka pi-
sywał swe dziwne wiersze i tworzył 
zręby przyszłej sławy, także jako ory-
ginał, nie tylko literat: „Po latach Sta-
chura stał się sławny, wokół jego oso-
by powstał mit człowieka walczącego 
z banalnością codziennego życia, po-
szukującego głębszego sensu. Nie zna-  
lazł go chyba”. No bo targnął się na 
życie. Można podpowiedzieć Boży-
kowi, że sława, jak widać, nie zabez-
piecza przed katastrofą. Ani władza, 
ani bogactwo. Są niczym w porówna-
niu z autentycznym szczęściem. Tak,
sława, bogactwo, władza i co tam 
jeszcze są bowiem czysto zewnętrzne 
i w tym sensie bez znaczenia. Sprawy 
naprawdę ważne – jak powiedziałby 
pewien mistrz – ukryte są w sercu czło-
wieka. Wielu za nim chętnie powtórzy 
tę skromną, a zarazem wglądotwórczą
refleksję: „Dla mnie ważniejsze jest, 
bym był szczęśliwy, niż żebym miał
jakiś zewnętrzny powód do szczęś-
cia”.
 Bożykowi tak się poszczęściło pew-
nego razu, że wygrał spodnie od Sta-
chury. Dobre i to. Znów można pod-
powiedzieć ekonomiście, że poeta nie 
walczył z banalnością codzienności, 
on podnosił jej rangę. On raczej wal-
czył z tymi, którzy nie doceniają co-
dzienności. Jeśli walczył o coś, do 
czegoś się zmuszał, to do istnienia. 
Tak, on wymuszał na sobie istnienie. 
Brakowało mu Istnienia. On nawet 
nie chciał być w roli pisarza. Chciał, 
by samo życie pisało. Nieświęte, nie-
metafizyczne, tylko ekstremalnie spon-
taniczne samożyciopisanie. Trochę jak 

u Kantora, którego aktorzy zwierzają 
się: „Czuliśmy, że u Kantora może-
my improwizować tak, jak się to robi 
w jazzie. Kreować, a nie odtwarzać 
przypisane nam role. Bo Kantor niko-
mu ról nie przypisywał, kazał tylko 
istnieć na scenie. To nas fascynowało. 
Te prozaiczne czynności na scenie, 
bez patosu, bez dramatu, szalenie rado-
wały i Kantora, i nas”. No więc prze-
granie w karty spodni to był czysty 
happening, to był akt istnienia. Być 
może po raz pierwszy znacząco prze-
grał. Przegrywając spodnie, Stachura, 
rzecz jasna, wygrywał. Co mianowi-
cie? Moim zdaniem wygrywał gorzki 
smak istnienia. Jedni więc powiedzą, 
że był to gorzki smak, a inni, że słod-
ki. Granie aż do zgrania spodni można
widzieć jako defekt psychiczny, który 
skłania poetę do działań szalonych. 
Ale jest to raczej kruche wyjaśnienie. 
Jeśli założyć, że człowiek nie jest isto-
tą racjonalną, to nieracjonalna przegra-
na Stachury wyda się zachowaniem 
właśnie na wskroś racjonalnym. Co 
jest stratą dla ekonomisty, to jest zys-
kiem dla poety. Ekonomista zdobył 
szpanerskie dżinsy, a poeta, tracąc je, 
wszedł w posiadanie dojmującego do-
świadczenia, które brzmi: zgrać się do 
naga. W perspektywie lęku możemy
uznać, że Stachura przegrał w karty 
własne życie. Ale w perspektywie od-
wagi  owo „zgrać się do naga” powin-
no się kojarzyć raczej z nagą egzysten-
cją, raczej z odsłoniętym istnieniem 
człowieka uprawiającego traumatycz-
ny hazard. Ten, który wygrał, myśli, 
że jest lepszy od tego, który przegrał. 
A Stachura, który przegrał, czuje, że 
jest lepszy czy raczej stoi wyżej niż 
ten, który wygrał. Stachura bowiem 
wszedł w posiadanie oryginalnego 
przeżycia. Zgrać się to jakby być ręcz-
ną robótką, jak sweter powołany do
życia na drutach, i na naszych oczach 
spruć się do ostatniej nitki. Wyraźnie 
widzimy, jak poeta macza swe pióro 
w triumfującej klęsce, jak pisze jej mie-
niącą się krwią. Co więcej, przegrana
w karty wskazuje, iż kontrola nad wła-
snym życiem (choćbyśmy chcieli kie-
rować nim jak najlepiej) jest złudze-
niem. To przecież ono poczęstowało 
grających niespodzianką. I właśnie ta 
nieprzewidywalność życia sprawia, że 
bycie człowiekiem jest interesujące.  


