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Teraz widać, że sen z nocy poślubnej 
stał się rzeczywistością. Przez wiele lat 
był zarysem czy wyobrażeniem jego 
przeznaczenia: ona ma umrzeć, a on
ją opłakiwać. Po co miał ten sen? Au-
tobiografia jest więc jakimś rodzajem
ekspiacji, samousprawiedliwienia. Są-
dzę, że ci, którzy wciskają nam swoje
autobiografie, chorują na niedowarto-
ściowanie. Chcą wyrównać rachunki
ze światem. Że świat w sumie obszedł 
się z nimi niesprawiedliwie. Że ich 
skrzywdził. Mamy ich podziwiać, że 
oni są wspaniali, zasłużyli na naszą 
miłość, a my jesteśmy tacy obojętni, 
nieczuli. Tymczasem trudno jest mi 
wejść w skórę kogoś, kto goni za do-
brami tego świata, nawet jeśli w du-
żym stopniu są to dobra duchowe. 
Wydaje mi się, że one tylko udają 
duchowe, że tylko pozornie są takie, 
a w istocie są wyłącznie materialne. 
Właśnie w rzeczywistości mają budo-
wać silne ego podmiotu autobiogra-
ficznego.
  Przez Polskę przetacza się fala auto-
biografizmu. Jest to jak cholera, jak 
dżuma. Paweł Bożyk jako student po-
sądzał Edwarda Stachurę, że ten stara
się prezentować swój korzystny obraz. 
W przypadku tego wagabundy, który
przegrał w karty spodnie, Bożyk wy-
dobywa na jaw mit, legendę. Jednak
umyka mu wizjonerska twórczość te-
go pisarza. Dla Bożyka utrata spodni 
musiała być nie lada sensacją, jest on 
przecież wrażliwy na atrybuty posia-
dania. Tymczasem Stachura symboli-
zuje stan bycia – istnienia, wydarzają-
cej się egzystencji. Właśnie bycie ma 
to do siebie, że się wydarza. Bliskie 
jest szczęściu, euforii. Dla Bożyka 
utrata tego, co się posiada, jest powo-
dem do wstydu, do poczucia przegra-
nej. Całe życie Bożyka krąży wokół 
dóbr. W tym sensie ma ono charakter
ekshibicjonistyczny. Dlatego – zwłasz-
cza w pierwszej lekturze – sprawił na 
mnie wrażenie człowieka próżnego, 
chełpiącego się. Świat dla Bożyka jest 
pokryty siecią handlowych transakcji. 
Pełen dumy manifestuje on swoją 
obecność na rautach. Jest bywalcem 
w pięciogwiazdkowych hotelach, ota-
cza się celebrytami, stąpa po dziedziń-
cach prestiżowych uniwersytetów. 
Słowem, w jego przypadku, jak są-
dzę, ta gonitwa za symbolami presti-
żu ma jeden motyw – głęboko skry-
wanego poczucia niedopasowania, 
niepełnowartościowości. W autobio-
grafii autor zajmuje się własnym ży-
ciem. Mimo że studiował ekonomię i 
wykłada ją, w jego istnieniu osobistym 
pełno jest zachowań irracjonalnych 
– podatności na iluzje. Paweł Bożyk 
próbuje po swojemu, czyli „naukowo” 
wyjaśnić ich przyczyny. Ludzie chcą 
czytać biografie, bo to są konkrety. 
Czytelnicy są ciekawi, jak ktoś sobie 
radził w życiu. Bożyk rewelacyjnie
ustawił się w swoim, z jednym wyjąt-
kiem – chorobą w rodzinie. Ale też 
w grę wchodziła bezradność wobec 
zazdrości Hanki o Pawła i wobec za-
zdrości Pawła o Hankę. Autobiografia 
jest okazją do doświadczania życia i 
reaktywowania wspomnień przeszłych 
uczuć i przeżyć. Autor jest istotą, która 
potrzebuje ukojenia po stracie, głów-
nie na myśli mam śmierć ukochanej. 
Miłość jest tu wyjątkowa, wierzymy, 
że będzie wieczna i jako taka nie może 
mieć kopii. To uczucie boskie, arche-
typowe, ono domaga się wyłączności. 
 Wielokrotnie podkreślamy, że w au-
tobiografii pierwszorzędną rolę od-
grywa pamięć – inaczej niż w litera-
turze fikcji literackiej. Autor ma być 

świadkiem. Podglądać siebie samego. 
W pewnym sensie mamy nagroma-
dzenie ról. Piszący jest jednocześnie 
autorem i odbiorcą, bohaterem i inter-
pretatorem, reżyserem i aktorem. By-
wa, że autobiograficzny narrator od 
czasu do czasu wznosi się ponad swo-
ją rolę rejestratora i sprawozdawcy fak-
tów; zakotwicza się i istnieje w wy-
miarze symbolicznym; opowiadając 
o sobie, może też być drugim – kimś 
innym. W każdym razie ma swoją 
rolę do odegrania w dramacie życia 
ukochanej. Sen mu obwieścił, że mał-
żeńską piękność spotka przedwczesny
koniec. Oznacza to, że nie będzie się 
cieszyć długim żywotem. On jest wiel-
kim ekonomistą, ale nie geniuszem i
nie cudotwórcą. Nie potrafi uzdrowić 
gospodarki. Sen konfrontuje go z roz-
paczliwą małością, komunikuje da-
remność istnienia. Stąd krok do spo-
strzeżenia, że człowiek nie żyje ot tak 
sobie. Człowiek prowadzi swe życie, 
kieruje w tę lub inną stronę. Rzeczą 
istotną jest umieć pokierować w stop-
niu maksymalnym. I to jak na dłoni 
wychodzi w autobiografii. Tu widać, 
jak ludzie się prowadzą, jak kierują 
swym istnieniem. W co je zamieniają. 
Jakich zwrotów dokonują, jak tańczą. 
  Jednocześnie widzimy, że w auto-
biografii mogę swobodnie zawiady-
wać czy rozporządzać sobą. Mogę się 
zdystansować wobec siebie dotych-
czasowego, tak mocno, aż przejdę 
w swe przeciwieństwo, w swą inność, 
przeciwstawność. W sumie jednak na 
placu boju pozostaje człowiek znikąd. 

Niektórzy wolą myśleć, że Bóg ma 
taką moc, iż tworzy ex nihilo – z ni-
czego. A ja wolę wyobrażać sobie, że 
człowiek przybywa znikąd i donikąd 
odchodzi. Choćby oblegała go rodzi-
na, przyjaciele, znajomi i nieznajomi 
– jest znikąd i ciąży donikąd. Mówi-
my, ta droga prowadzi donikąd. I tak 
jest z drogą człowieka – ona wiedzie 
w ślepą uliczkę. Choć czasem myślę 
dość przekornie, że pierwszym wol-
nym skojarzeniem do człowieka po-
winna być moc – moc tworzenia. 
Człowiek to ten, który tworzy świat. 
Ten świat jest jego własnością – jego 
wyrazem. Stąd pragnienie odciśnięcia 
własnego piętna – śladu, obecności. 
I że to jest w porządku, tak powinno 
być.
  Zapamiętajmy: polityka i miłość nie 
idą w parze. Pytanie, dlaczego tak się 
dzieje. Intuicja podpowiada mi, że po-
lityka wsysa człowieka, wyżyma go, 
pozbawia samoistnej wartości. Czło-
wiek niby tylko pracuje, w istocie żyje 
dla władzy. Władza stawia go ponad 

innymi, ale pod zbiorowością, pod ma-
sami, pod narodem, pod społeczeń-
stwem. Polityk służy, pełni misję, jest 
na usługach, jest zawsze do wyższych 
celów. Owe cele go przerastają, nigdy 
im nie dorównuje, choćby nie wia-
domo jak się starał. Owszem, ma swój 
wkład, ale zawsze cząstkowy, z dala
od pełni. W oparciu o władzę nie 
można się samorealizować, bo ona jest 
wydrążona, wiecznie pusta. Władza 
ma charakter przejściowy, historycz-
ny. Człowiek, który się identyfikuje 

z fotelem, z gabinetem, wcześniej czy
później doświadczy problematycznoś-
ci, kryzysu swej przydatności, swej 
funkcjonalności, a w dalszej perspek-
tywie – swej wartości. Gierek był po-
pularny, budował kraj, ale przeinwe-
stował, padł ofiarą przestarzałych 
technologii i zaciągniętych kredytów. 
Zadłużył kraj. No więc jego koncep-
cja spaliła na panewce. Ekonomista 
go ostrzegał, ale on zareagował za 
późno. Do jego polityki wkradła się 
problematyczność, by nie powiedzieć: 
irracjonalność. Inny punkt widzenia 
doszedł do głosu, odsłaniając względ-
ność jego projektu politycznego.
  Od autobiografii wielu rzeczy ocze-
kujemy, ale przede wszystkim jedne-
go: żeby była szczera, prawdziwa i 
daj Boże przenikliwa. To chyba los 
tak chciał, że wytypowani autorzy 
(osoby średnio znaczące, jakby z dru-
giego społecznego planu) stały się 
– miejmy nadzieję – wiarygodnymi 
świadkami gorącej historii czy raczej 
dziejów. Stawiam na ich pisarską 

uczciwość. Zakładam, że autobiogra-
fia jest tą formą literatury, która zma-
ga się z autentycznym życiem. Że nie 
fikcjonalizuje, nie wymyśla zdarzeń, 
co najwyżej lekko je ubarwia, w ten 
sposób dodając sobie atrakcyjności ze 
względu na literacko rozbudzonego 
czytelnika, który wymaga odrobiny 
artyzmu. Z jednej strony przyjemnie 
jest patrzeć, jak życie zamienia się 
w opowieść z minimalnym udziałem 
nas jako czytelników. Z drugiej zaś 
osobiście mam poczucie nadmierne-
go zawierzania, a z drugiej żerowania. 
Na czym? Chyba jednak na ludzkiej 
naiwności, na pisarskiej odkrytości. 
Ktoś mi udostępnia swoje sekrety 
w zaufaniu i w nadziei, że odniosę się 
do nich ze zrozumieniem i aprobatą. 
Tymczasem ja w swoim, jak się oka-
zuje, kruchym odbiorze, mimowol-
nie i niepostrzeżenie zmieniam front. 
Czytając biografię, czuję, że jest to za-
ledwie literacka padlina. Niby jestem 
pełen uznania dla cywilnej odwagi au-
tora, ale to za mało, żeby zachwycać się 
zawartością cudzych bebechów. Chcę 
przez to powiedzieć, że sztuka jednak 
wymaga sublimacji i wyrafinowania. 
Wymaga rozmarzenia i kontemplacji 
w jej rozchybotanej przestrzeni. Choć  
– już chyba z trzeciej strony – przecież 
liczy się impet surowego życia, ener-
gia egzystencji biegnącej na oślep. 
  Autobiografia stanowi nie lada wy-
zwanie. Ma szczególne wymagania 
pod kątem prawdy. Niewiele można 
nazmyślać, skonfabulować, gdyż w grę 
wchodzą fakty: autentyczne nazwiska,
niezmyślone, udokumentowane nazwy 
miejscowości. Przestrzeń, w której się
porusza bohater, jest realna. Z drugiej 
strony, gdy taki Gierek już nie żyje, 
można łatwo zmyślić to czy tamto: 
pochwalić się swoją bystrością, odwa-
gą. Autobiografia ze swej istoty upub-
licznia prywatne życie, a z miłosnym 
(i zawodowym) Bożyk wręcz się afi-

szuje. Proszę posłuchać: „Rozpoczą-
łem staż. Gdy pojawiłem się po raz 
pierwszy w pracy, wszyscy uznali 
mnie za zbuntowanego młodego czło-
wieka. Ubrany byłem w dżinsy, sweter 
i kurtkę podobną do skórzanej. Tak 
ubierali się studenci. Instytut zatrud-
niał jednak ludzi statecznych, dwa lub 
nawet trzy razy starszych ode mnie. 
Przyjętym strojem był garnitur, biała 
koszula, krawat. Część pracowników 
jeździła zachodnimi samochodami 
przywiezionymi po kilkuletnim po-
bycie na placówkach dyplomatycz-
nych”. Z kim mamy tutaj do czynie-
nia? Z przypadkowo zbuntowanym 
stażystą, powiedzą jedni. Z potencjal-
nym karierowiczem, powiedzą dru-
dzy. A tak naprawdę z krystalizującym 
się intelektualistą, który poczuł smak 
przypisywanego mu przez otoczenie 
buntu. We wspomnianym instytucie 
nieoczekiwanie i ku swemu zdumie-
niu spotyka on, jak pamiętamy, raso-
wych opozycjonistów. Ci dziejowo, 
na śmierć i życie buntowali się prze-
ciwko reżimowi, przeciwko dyktatu-
rze partii, przeciwko komunizmowi.
Bożyk, zapewne nie zdając sobie 
sprawy ze swej śmieszności, często 
podkreśla buntowniczość we własnym
stroju, w wyglądzie. Dla mnie jest ona 
czymś dyletancko wyobrażanym, rojo-
nym, fantazjowanym. Niby nieśmia-
ło, ale w istocie uzurpatorsko prag-
nie on reprezentować młodzieńczość 
zbuntowaną. Tymczasem jedno nie 
ulega wątpliwości. Paweł – tonem na-
iwnym, czasem pompatycznym – bun-
tuje się przeciwko zafałszowaniu uczu-
ciowości, przeciwko udawanej miłoś-
ci. Jest jej romantycznym orędowni-
kiem. O miłości wypada tylko wznio-
śle. Owszem, świat idei także chciał-
by prezentować się wzniośle, ale jego 
publiczną przestrzeń o wiele łatwiej 
wypełnić pozorami.

  W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod sygnaturą akt I Ns 
927/14 z wniosku Elżbiety Żukowskiej toczy się postępowanie o uzna-
nie za zmarłego Grzegorza Bardadyn urodzonego 10 stycznia 1965r. 
w Warszawie, syna Mariana i Ireny z domu Wysockiej, zameldowane-
go w Warszawie przy ulicy Broniewskiego 1a m. 19, zamieszkałego od 
1980r. w Kanadzie i tam zaginionego w 2003r. Sąd wzywa Grzegorza 
Bardadyn, aby w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od ukazania 
się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie 
może zostać uznany za zmarłego. Sąd zwraca się również do wszyst-
kich osób, które mogą udzielić informacji o zaginionym Grzegorzu Bar-
dadyn, aby przekazały te informacje Sądowi w powyższym terminie.
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