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  Bożykowi powodziło się nienajgo-
rzej, a mimo to cały czas nurtowały 
go dwie myśli: „Pierwsza – gdzie znaj-
duje się ciało matki? I druga – co stało 
się z ojcem?” Tymczasem jego oczom
ukazała się „dziewczyna cud, pod każ-
dym względem wymarzony ideał”. 
Podszedł, poprosił do tańca i tak się
zaczęło: „Cały wieczorek przetańczy-
łem tylko z nią”. Czuł, że ta znajomość
jest czymś bardzo poważnym: „Spot-
kała się ze mną następnego dnia i na-
stępnego, i tak przez wiele tygodni”. 
On był małomówny, tak że wszyst-
kie spotkania były wypełnione prawie 
w całości monologami Hanki. Może 
to dziwne, niemniej zarzeka się, że pój-
dzie do łóżka z dziewczyną dopiero
wtedy, gdy będzie w niej zakochany. 
Z natury był monogamiczny, wystar-
czała mu miłość do jednej dziewczy-
ny. Musiała to być jednak „miłość 
prawdziwa, odwzajemniona, szczera i 
głęboka”– taka jak uczucie do Hanki. 
Pewnego dnia dziewczyna użyła pod-
stępu. Gdy on wszedł do jej pokoju, 
udała, że śpi (a była odpowiednio, to 
znaczy atrakcyjnie rozebrana): „Wie-
dzieliśmy, że ta właśnie chwila sce-
mentuje nie tylko związek naszych 
ciał, ale i dusz na zawsze”.  
  Nadziei, że już zawsze będą razem, 
towarzyszy obawa, że Hanka zerwie 
z nim: „Byliśmy jednak wciąż dzie-
ciakami, zwłaszcza ona. Mogło się 
jej przecież wszystko odwidzieć, jest 
taka piękna, spotyka tylu chłopaków. 
A nas tyle różni”. Na niedopasowanie 
wskazywała jej ciotka. Hania nie mo-
że wyjść za sierotę, bez majątku, po-
grzebie uświęconą tradycję rodzinną: 
„W twoich żyłach płynie przecież 
błękitna krew. Korzenie nasze sięgają 
dziewiątego wieku, kiedy to proto-
plasta rodu zdobył tereny dzisiejszej 
Rosji i zapuścił tam korzenie na wiele 
wieków. Wśród naszych przodków aż 
się roi od grafów, kniaziów, książąt, 
podkomorzych, podstolich, chorążych 
i innych prominentnych postaci pol-
skiej i rosyjskiej historii. Aż tu takie 
faux pas, zadajesz się z chłopakiem 
znikąd, bez rodziny i bez grosza. Prze-
cież wszyscy krewni okrzykną to me-
zaliansem. A poza tym nie jesteś już
całkowicie wolna. Parę lat temu rodzi-
na zeswatała cię z Piotrkiem Szuyskim,
ostatnim z rodu polskich pretendentów 
do tronu rosyjskiego i białoruskiego. 
Wszyscy są zgodni co do tego, że pa-
sujecie do siebie jak ulał. On wysoki, 
przystojny, ładny chłopak. Ty, dziew-
czyna jak malowana. Będzie z was 
para pod każdym względem pokazo-
wa. Naszej rodzinie jesteście potrzeb-
ni. Chcemy się wami chwalić”. Gdyby
nie ten poważny ton, to można było-
by orzec, że ciotka występuje w ironią 
podszytej bufonadzie, daje pokaz eks-
tremalnej, ale nieszkodliwej próżności. 
Zresztą chyba autobiografia głównie 
temu służy: żeby pokazać się od wy-
jątkowo pozytywnej strony; żeby pod-
kreślać atuty rodu; żeby upajać się sobą 
jako jednostką wybitną, zachłystywać 
się znamienitością swego charakteru. 
Bożyk pisze, że wobec Hanki wystę-
pował w podwójnej roli: „zakochane-
go chłopaka, tylko parę lat starszego
od niej, ale przeżywającego te same 
emocje, i bardzo dojrzałego psychicz-
nie człowieka, myślącego długofalo-
wo, przewidującego różne scenariusze 
zdarzeń”.    
  Oto chłopak znikąd, bez rodziny i 
bez grosza. Z pewnością uwierzył, że 
jest znikąd, no bo przecież został wy-
dziedziczony z domu. Raz po raz do-
padał go lęk, że nie będzie w stanie 

zaopiekować się sobą czy kształtować 
świat według swoich życzeń i włas-
nych sił. Nękała go obawa przed ubós-
twem, której nabawił się jako sierota. 
Powtórzmy, jako sierota był gorszy 
w oczach rówieśników, ale też wyróż-
niała go zdolność do nauki i w ogóle 
potrzeba bycia lepszym niż inni. Na 
szczęście wybijający się w szkole, jest 
też bardzo dobrym studentem. Nauka 
nigdy nie sprawiała mu kłopotu. Jest 
pracowity i zaradny życiowo, zapobie-
gliwy. Mimo że materialnie powodzi 
mu się jako tako, jego zachowaniem 
rządzi lęk przed niedostatkiem. To, co 
normalnie nazwalibyśmy chełpieniem 
się, w jego przypadku nie tyle jest ozna-
ką próżności, co ma charakter apotro-
paiczny – zażegnujący niebezpieczeń-
stwo upadku w ubóstwo. Zginiesz, 
umrzesz z głodu bez rodziców! Nie 
dasz sobie rady będąc sam na tym 
świecie! Tak czy inaczej, zabrakło 
osób, od których mógł spodziewać się 
opieki. Z reguły brak rodziców pod-
waża zaufanie do świata. Człowiek 
znikąd, zagubiony w swej genealogii, 
nie za bardzo wiedzący, kim jest, jakie
są jego korzenie, najlepiej czuje się 
przy władzy. Przy władzy rzeczywis-
tej, konkretnej i tej abstrakcyjnej, me-
taforycznej.
 Swoistym rodzajem władzy jest wie-
dza. Intuicyjnie wyczuwa to każdy, kto 
pragnie odegrać heroiczną rolę. Właś-
nie standardowy bohater stara się zdo-
być wiedzę na temat tego, co jest mu 
niezbędne do rozwoju. Paweł Bożyk 
troszczy się nie tylko o własny rozwój, 
ale też osób mu najbliższych – narze-
czonej i brata. Wcześnie znalazł się
w sytuacji, w której mógł, realizując 
konkretne zadania, zdobyć pewność, 
że kroczy właściwą drogą. To właśnie 
na tej drodze – drodze do celu – na-
uczył się ufać sobie. Ufanie sobie jest 
podstawą tego, co określamy byciem 
sobą. Bycie sobą głównie polega właś-
nie na ufaniu sobie. To wspaniałe, że 
nasza autentyczność zasadza się na za-
ufaniu do siebie. Paweł Bożyk wcześ-
nie poczuł gorzki smak bycia w pełni 
odpowiedzialnym za swe życie. Wcze-
śnie też odkrył, że sieroctwo go ogra-
nicza i postanowił to uwarunkowanie 
przezwyciężyć. Nie chciał być ofiarą. 
Pragnął zwyciężać. Nasilał proces 
własnego rozwoju, przygotowując się 
w ten sposób do zmiany. Pragnienie
zmiany sytuacji niekorzystnej na ko-
rzystną towarzyszy naszemu bohate-
rowi bezustannie. Paweł Bożyk dzięki 
zarysowanej tu strategii postępowania 
dość szybko stał się autorytetem, naj-
pierw dla samego siebie, a potem dla 
innych.
  O rodzicach Paweł myślał nieprze-
rwanie: „Syndrom sieroty odbił się 
strasznie na mojej psychice. Przez la-
ta z trudem docierał do mojej świado-
mości fakt, że matka nie żyje. A ojciec? 
O nim cały czas myślałem jako o 
kimś, kto gdzieś tam istnieje, pracuje 
i robi wszystko, by wrócić do domu. 
Wyobrażałem sobie, że jest wciąż 
młodym, przystojnym człowiekiem, 
wykształconym i dobrze ubranym. 
Choć oficjalnie figurowałem w doku-
mentach jako sierota, czułem, że sie-
rotą nie jestem”. Normalnie powie-
dzielibyśmy, że Paweł stosuje prosty 
mechanizm obronny – zaprzeczanie 
rzeczywistości. I to jest prawda, ale 
tylko częściowa, bo przecież intuicja 
mówi mu, że jednak ojciec żyje, a żyje 
głównie dlatego, iż takie jest pragnie-
nie syna. Marzenie nie jest tu iluzją, 
przeciwnie, ma moc faktyczności. Za 
chwilę pojawi się (przyprawiający o 

trwogę) ojciec rzeczywisty, jegomość 
z krwi i kości. Paweł wchodzi do aka-
demika i widzi „dziwacznego czło-
wieka, w długim, prawie do kostek 
gabardynowym płaszczu, w kapelu-
szu, i ze srebrnymi zębami. Nie miałem 
wątpliwości: ten człowiek jest moim 
ojcem”.  
  Paweł tyle lat czekał na wspaniałe-
go ojca, a tymczasem spotkał jego 
upadłość – koszmarną ruinę. Zamiast 
literackiego języka na powitanie fa-
talna, pełna wyrzutów, zrusowiała 
mowa: „Zaczęło się to nasze spotka-
nie od pretensji i na pretensjach skoń-
czyło”. Jednak w tej sytuacji coś nie-
zwykle ważnego wyszło na jaw: „Oka-
zało się, że ojciec i syn są sobie całko-
wicie obcy. Syn rozczarował się oj-
cem, ojciec rozczarował się synem. Nie
mogliśmy w żadnym punkcie znaleźć 
wspólnego języka”. Jeśli ojciec nie jest 
w stanie dogadać się z synem, to rodzi 
się pytanie, jak w ogóle jedna genera-
cja może się porozumieć z drugą czy 
trzecią? Co mają sobie do przekaza-
nia? Spotkanie z ojcem jest wypełnio-
ne wzajemnymi pretensjami, a w isto-
cie czczą gadaniną.
  Paweł otrzymał dyplom ukończenia 
studiów wyższych i zaczął szukać pra-
cy. Wtedy doznał swej znikomości, 
rozczarował się swym sukcesem, bo-
leśnie odczuł obojętność świata: „Pa-
miętam, gdy jako świeżo wypromo-
wany magister ekonomii jechałem tro-
lejbusem ulicą Myśliwiecką, rozglą-
dając się, czy wszyscy widzą, jaki jes-
tem ważny, skończyłem przecież stu-
dia, i to z oceną bardzo dobrą. Nikogo 
to jednak w trolejbusie nie obchodziło. 
Tylko z Hanką mogłem dzielić swoje 
szczęście”. Nic dziwnego, że to ona 
staje się centrum jego świata, osią je-
go miłości i pragnienia. W trolejbusie 
pełno ludzi, ale on jest sam, nikogo nie 
interesuje. Tylko z Hanką może być 
szczęśliwy. Tak oto spotykasz kobie-
tę, która wydaje się najważniejszą oso-
bą w twoim życiu. Po prostu uznał, że 
Hanka jest ideałem – bycie z nią chwi-
lami wydawało się nierealne. Uznał 
też, że życie bez niej byłoby bez sen-
su. A teraz jest głęboko przeświadczo-
ny, że nie pokocha do końca innej ko-
biety, bo to już nie będzie to. W jego 
oczach Hanka nabrała niesłychanego 
znaczenia. Jest ubóstwiana. Na myśl 
o niej wpada w zachwyt. Żadna inna 
kobieta nie zasługuje na takie uwiel-
bienie. Usiłuje zmniejszyć znaczenie 
innych kobiet. Dewaluuje je, by unik-
nąć konfliktu między uczuciowym za-
angażowaniem, które domaga się wy-
łączności a faktem, że można mieć 

wiele obiektów. Jest przecież na świe-
cie wiele kobiet, które także – każda 
z osobna – zasługują na miłość. Jest 
tych kobiet ocean. Mentalne neutrali-
zowanie innych kobiet sprawia, że nie 
stają się one rzeczywistymi obiektami 
miłości.      
   Czekała na niego po egzaminie 
z małym bukiecikiem kwiatków, chy-
ba stokrotek. To wystarczyło, by spra-
wić mu olbrzymią radość: „Oboje by-
liśmy tacy młodzi, wchodziliśmy do-
piero w życie, byliśmy goli i bosi, bez 
mieszkania, ale mieliśmy siebie i to 
było najważniejsze”. Dostał się na staż 
w Instytucie Koniunktur i Cen Hand-
lu Zagranicznego. Miał tu możliwość 
rozwoju naukowego: „Nie przypusz-
czałem, że znajdę się wśród opozy-
cjonistów PRL-u”. Mógł teraz porów-
nać losy. Właśnie spotkał opozycjo-
nistów, których życie było w jakimś
sensie zasadniczo cięższe niż jego ży-
cie. Właśnie idąc przed siebie, chce się
nasycić światem. Kiedy więc patrzy 
przez pryzmat dzieciństwa, siłą rzeczy 
czuje się człowiekiem mniej wartoś-
ciowym. A kiedy patrzy przez pryz-
mat rozwoju i dokonań, czuje swoją 
nadwartościowość. Idzie w świat, by 
stać się bogatszym o wiele przygód, 
spotkań z ludźmi, krajobrazami. Stop-
niowo uświadomi sobie, że wyrósł
z kraju, stał się światowcem. Ów świa-
towiec w nim ma nadrobić, zkom-
pensować podlwowską peryferyjność 
– przestrzeń niezbyt ucywilizowaną. 
Przez światowość zyskuje jakby szla-
chectwo. Na jego przykładzie widzi-
my tych wszystkich, którzy cieszą się, 
że żyją w świecie pełnym konsump-
cyjnych pokus. Przyjmujemy za natu-
ralne, że oni chcą z życia korzystać. 
   Hanka i Paweł spieszą się, gdyby 
ktoś pytał, to są w nieustannej podró-
ży. Wręcz namiętnie zwiedzają mia-
sta, kraje i kontynenty. Mieszkają w 
wielogwiazdkowych hotelach. Wyle-
gują się na plażach, pływają w jezio-
rach, morzach i oceanach. Wygląda 
na to, że pragną w ten sposób posiąść, 
a w istocie skonsumować cały świat. 
Nawiasem mówiąc, ten świat byłby 
naprawdę luksusowy, gdyby nie cho-
roba i gdyby nie śmierć. 
 W tym miejscu trzeba wreszcie wspo- 
mnieć o pewnej tajemnicy: „Hanka 
ciągle żyła w strachu, że mnie utraci,
każdy mój wyjazd budził w niej nie-
pokój, że zginę w wypadku bądź po-
rzucę ją dla innej. Nie wiem, dlacze-
go tak myślała, mogła być pewna, 
że nigdy nie zostawiłbym jej samej.
Przez całe życie miałem przed oczy-
ma sen z nocy poślubnej, w którym 

Hanka nagle umiera i zostawia mnie 
płaczącego”. I to retoryczne pytanie, 
gdy okazało się, że zmarła nagle, 
w pełni sił i rozkwicie urody, osieroca-
jąc Pawła, syna, rodzinę i zostawiając 
dziesiątki przyjaciół i tysiące znajo-
mych: „Czy musiało do tego dojść, by 
spełniła się przepowiednia przekaza-
na we śnie w czasie nocy poślubnej?” 
Paweł nigdy nie wyjawił Hance owej 
złowieszczej tajemnicy. Sekret za-
chował wyłącznie dla siebie. Latami 
tkwiąc w cieniu przez nieświadomość 
zakomunikowanej śmierci, realizował 
to, co było możliwe, to znaczy rozwi-
jał bogactwo zawodowego, społecz-
nego, a nade wszystko małżeńskiego 
życia. Wydawałoby się, że jako wtaje-
mniczony może odegrać apotropaicz-
ną rolę: zapobiec wyrokowi, odwrócić 
bieg wypadków. Mimo wysiłków, by 
wpłynąć na bieg zdarzeń, stał się jedy-
nie widzem tragedii. Nastąpiło para-
doksalne odwrócenie sytuacji: we śnie 
z nocy poślubnej doświadczył odejścia 
żony, a na jawie parę dekad później 
mógł co najwyżej być obserwatorem 
zdarzeń. Brutalnie mówiąc, ożenił się 
ze śmiercią.

 Kobieta, z którą się ożenił, za sprawą 
snu stała się jakby tymczasowa. Po la-
tach przepowiednia sprawdziła się nie-
stety. Może to tylko sen, pocieszał się 
pan profesor, wybitny ekonomista, po-
mysłowy naukowiec. Zresztą on tak 
łatwo nie uwierzy w czary mary. Bę-
dzie usiłował jakoś zapobiec owej oni-
rycznej śmierci. Nie pozwoli, by przy-
szłość skrzywdziła go. Wystarczy, że 
przeszłość pozbawiła go rodziców. Są-
dzę, że owa chęć zapobieżenia rodzin-
nej katastrofie pchnęła go w objęcia 
KC. Dostał się do pałacu władzy. 
Mniemał, że polityka uchroni mu żo-
nę. Wysoka władza ma większe moż-
liwości zapobiegania śmierci niż lud. 
Są rządowe szpitale! Sen przejął go 
trwogą. Nasiliło się w nim poczucie 
tymczasowości ludzkiego istnienia. I 
on nie mógł jej tego snu opowiedzieć. 
Był jedynym wtajemniczonym. Prze-
klęte dostąpienie tajemnicy! Po co mu 
to wiedzieć?!


