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  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.

OGŁOSZENIE

 Problemem nie jest teraz sama „gra” 
- ale powzięta „rola”, napisany dla sie-
bie „scenariusz”, zaakceptowany „re-
pertuar”. Jeśli gra (obłuda) „jest hoł-
dem, jaki występek składa cnocie” 
(La Rochefoucauld), to znaczy, że i 
„udawanie” wartości pozostaje jakąś 
wartością. Jednostkę, która udaje na 
zimno i bez cienia identyfikacji, która 
„nie utożsamia się z rolą i nie troszczy 
się o to, w co wierzy publiczność, mo-
żemy nazwać cyniczną, zachowując 
określenie »szczery« dla ludzi, którzy 
wierzą we wrażenia, jakie wywołują 
swymi występami”57/.
 Wszystko, co powiedziano powyżej 
na temat maski, która czyni człowieka 
osobą, traci prawomocność w odnie-
sieniu do relacji bliskich, intymnych, 
uczuciowych. Takich, w których ujaw-
nia się najgłębsza, nie budowana pod
kontrolą („serce nie sługa”) rzeczywi-
stość  emocjonalna. Więź niezależna
od reguł społecznych: francuskie po-
rzekadło mówi, że miłość to zmowa
dwojga przeciwko całemu światu58/. 
Odgrywanie uczuć, szczególnie naj-
piękniejszych, byłoby może najbar-
dziej okrutnym z kłamstw, z jakimi 
może spotkać się człowiek. „Widocz-
nie rodzice chcieli jej tego oszczędzić 
i udawali jak najdłużej, że niby ludzie 
kochają się i szanują aż po grobową 
deskę. Zdrajcy, oszuści, kuglarze. 
Miała do nich żal. Ładnie ją, naiwną, 
wyposażyli na drogę. Teraz cierpi po-
dwójnie. Za siebie i za nich. Za ich 
aktorskie sztuczki”59/. Aktorstwo idą-
ce w parze z kalkulacją rozpowszech-
nia się dziś w rzeczywistości, w której 
urynkowieniu podlegają wszystkie sfe-
ry życia. Merkantylna, rzeczowa do
bólu świadomość każe najbliższym so-
bie osobom zawierać kontrakty, ustalać 
reguły transakcyjne, spisywać umowy
z wyszczególnionymi w nich oczeki-
waniami itp.  O takim właśnie rynko-
wym uformowaniu życia mówi, nie 
przebierając w słowach, Szczepan
Twardoch w rozmowie z Dorotą Wo-
decką: „Martwi ludzie są wydrążeni, 
skorupki takie z chińskiego plastiku. 
Te wszystkie wypindrzone dupki po-
dobne do siebie, jakby je w jednej fa-
bryce robili, Warszawa, Kraków czy 
Poznań, kooperacja, mieszkanko na 
strzeżonym osiedlu, pierdolony kotek 
i jego kuweta, bo na dzieci »jeszcze 
się nie zdecydowały«, wydaje im się, 
że o wszystkim decydują, takie pewne 
siebie, samorealizacja, samodoskona-
lenie i inwestowanie w siebie, a do 
tego ci ich, kurwa, »partnerzy«, bo to 
przecież nie chodzi o żaden romans, 
tylko właśnie »partnerzy« […]. Jak 
można sypiać z kimś, z kim zasady 
pożycia negocjuje się jak kontrakt? 
W tym jest tyle seksu, co w umowie 
o dzieło. Jakby to spółka była, nie coś, 
co się dzieje między dwojgiem ludzi 
w łóżku i potem przy stole, i w życiu 
w ogóle. Przecież nawet licealne »mój 
chłopak« czy »moja dziewczyna« albo 
seryjny i niedokonany »narzeczony«
jest lepszy od tego pierdolonego »part-
nera« czy »partnerki« rodem z kode-
ksu handlowego”60/.  Bardzo podobny 
obraz, poparty warsztatem socjologicz-
nym, rysuje Eva Illouz61/. Rzeczywis-
tość społeczna kształtowana jest dziś 
pod dyktando Rozumu, tak, jak opi-
sywał to Max Weber – metodycznie, 
systematycznie, przy pomocy zapla-
nowanych środków przydatnych do 
osiągania celów. Jest to rzeczywistość
zimna, otrzeźwiona, odczarowana i 
odczarowująca relacje międzyosobo-
we, które upodobniają się do relacji 
rynkowych. Tradycyjne związki „z roz-

sądku” także oznaczały prymat „roz-
ważności” nad „romantycznością”, i tu 
określane były kryteria (posag, status
społeczny, reputacja, majątek, wy-
kształcenie). Spełnienie tych kryteriów
kończyło kalkulacje. Dziś kalkulacje 
nie kończą się. Pojawiają się nowe 
kryteria (wygląd, seks, popularność) 
i nowe technologie wyboru partnera 
(portale randkowe). Oparte na zasa-
dach rynkowych umożliwiają zebra-
nie informacji potrzebnych do wyboru 
(„zakupu”) odpowiedniej osoby. Wy-
bór partnera, pisze Eva Illouz, stał się
się bardziej zracjonalizowany niż kie-
dykolwiek wcześniej. Zdaniem autorki 
na dzisiejszy kształt miłości bardziej 
niż cokolwiek innego wpłynął femi-
nizm, który „zdarł zasłonę męskiego 
rycerstwa i kobiecej tajemniczości”. 
Feminizm zracjonalizował miłość i se-
ksualność: „zachęcał kobiety do uświa-
domienia sobie relacji władzy, jakie 
zachodzą na poziomie więzi intym-
nych, i w ten sposób zaszczepiał nowy 
sposób myślenia o miłosnych zwy-
czajach […] wpajał takie zasady wza-
jemnych relacji, które umacniały sy-
metryczna wymianę i wprowadzały 
większą przewidywalność i jednako-
wość relacji miłosnych”62/. 
  Tak, związki dwojga ludzi stały się 
rzeczowe (racjonalne) i urzeczowione 
(„drugi” to przedmiot i środek dążeń).
Maski mężów, żon, kochanków a na-
wet rodziców skrywają inwestorów,
rynkowych graczy, podmioty zarzą-
dzające ryzykiem, specjalistów PR. 
Gary Becker, laureat nagrody Nobla 
z dziedziny ekonomii (1992), zdaje się 
uznawać to za normę w odniesieniu 
wszelkich ludzkich zachowań. W swo-
jej „ekonomicznej teorii wszystkiego”
kiego” najszlachetniejsze nawet uczu-
cia redukuje do kalkulacji zysków i 
strat. „Dana osoba decyduje się za-
wrzeć małżeństwo wtedy, kiedy ocze-
kiwana użyteczność jest większa niż 
korzyści pozostania w stanie wol-
nym. Podobnie osoba pozostająca już 
w związku małżeńskim decyduje się 
na jego zerwanie w przypadku, gdy 
spodziewany wzrost użyteczności wy-
nikający z odzyskania wolności prze-
wyższa ubytek użyteczności w rezul-
tacie zerwania”63/. Osoby kierujące się 
podobną kalkulacją podczas budowa-
nia najbardziej intymnych związków 
pozostaną kłamcami dopóty, dopóki 
będą mówili o miłości, tęsknocie czy 
pragnieniu zamiast o oczekiwanym 
wzroście użyteczności, jaki przyniesie 
wspólne życie.
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stwem. Kłamać można innym; w złej 
wierze mamy do czynienia ze zwo-
dzeniem siebie, z mieszaniną wiedzy 
i niewiedzy dokonującą się w bycie 
„dla siebie” (le pour-soi).
16/ Emil Cioran, Upadek w czas, War-
szawa 2008, s. 33. 
17/ Natasza Goerke, Kłamstwo, „Res 
Publica Nowa” 2002, nr 8.
18/  Jolanta Antas, O kłamstwie i kła-
maniu, Kraków 2000, s. 7.
19/  Antoni Kępiński, Twarz, ręka [w:] 
tegoż, Poznanie chorego, Kraków 
2002.
20/ Por. Andrzej C. Leszczyński, Ojciec 
człowieka. Szkice afiniczne, Gdańsk 
2012, s. 172-187.
21/ Cyt. za: Jolanta Antas, dz. cyt., s. 5. 
Albert Camus szukał dla zdolności do 
kłamstwa perspektywy moralnej: być 
wolnym to moc nie kłamać.
22/ www.polona.pl/dlibra/doccontent2
?id=1348&dirids=1
23/ Jerzy Chłopecki, O kłamstwie i za-
ufaniu, „Plus Minus”, „Rzeczpospoli-
ta” z dnia 14-15. 09. 1996 r.
24/  Zofia Mitosek, Co z tą ironią?, 
Gdańsk 2013, s. 361.
25/ Piotr Wierzbicki, Struktura kłam-
stwa. Cyt. za: Dariusz Rosiak, Nie daj 
się okłamać, „Rzeczpospolita” z dnia 
30.09 – 01.10. 2006 r.
26/  W rozmowie z Markiem Twaró-
giem, „Dziennik Zachodni” z dnia 17. 
10. 2006 r.
27/ „Jest to wyraźny problem moral-
ny, bo lekarz staje tu wobec kolizji 
dwóch wartości […]: prawdomów-
ności, stanowiącej podstawę zaufania 
między ludźmi, i optymistycznego 
prognozowania przyszłości, psycho-
logicznie bardzo ważnego” (Stanisław 
Olejnik, Etyka lekarska, Katowice 
1995, s. 77). 
28/ Tadeusz Sławek, Dziwne piękno. 

Kilka uwag o prawdzie i kłamstwie, 
„Res Publica Nowa” 2002, nr 8.
29/ Natasza Goerke, dz. cyt.
30/ Tadeusz Czyżowski, dz. cyt., s. 203.
31/ Michał Komar, O prawdzie, „Ty-
godnik Powszechny” 2003, nr 22.
32/ Teresa i Władysław Tatarkiewiczo-
wie, Wspomnienia, Warszawa 1979, 
s. 178.
33/  Leszek Kołakowski, O kłamstwie 
[we:] tegoż, Mini wykłady o maksi 
sprawach, Kraków 1997, s. 29-30. 
„To jasne, że nie mówiłem, co napraw-
dę myślę,/ Ponieważ na szacunek za-
sługują śmiertelni,/ I nie wolno wyja-
wiać, w mowie ani na piśmie/ Sekre-
tów naszej wspólnej cielesnej mizerii. 
[…]” (Czesław Miłosz, To jasne [w:] 
tegoż, Wiersze, t. 5, Kraków 2009
34/  Leszek Kołakowski, Prawda i pra-
wdomówność jako wartości kultury 
[w:] tegoż, Kultura i fetysze, Warszawa 
2000, s. 194n.
35/  Leszek Kołakowski, O kłamstwie... ,
dz. cyt.
36/ Grzegorz Kwiatkowski, Pan Co-
gito i litera Pisma [w:] tegoż, Osiem 
wierszy, „Helikopter”. Organ kultural-
ny OPT.
37/ August Comte-Sponville, Mały 
traktat o wielkich cnotach, Warszawa 
2000, s. 195.
38/ Tadeusz Sławek, Dziwne piękno..., 
dz. cyt.
39/  Simone Weil, Świadomość nad-
przyrodzona, Warszawa 1986, s. 287.
40/ „Zastanawiałem się często, dlacze-
go kłamstwo powszechnie uchodzi za 
rzecz najnikczemniejszą [zapisek ten, 
co może trzeba zaznaczyć, pochodzi 
z 1910 roku, acl]. Czy nie dlatego, że 
prawie zawsze kłamie się z tchórzost-
wa, z obawy?” (Henryk Elzenberg, dz. 
cyt., s. 49).
41/ Cyt. za: Andrzej Franaszek, Głód 
rzeczy nieziemskich, „Znak” 2004, nr 
7-8.

42/  William Szekspir, Makbet, akt V, 
scena V, tłum. Maciej Słomczyński.
43/ „Tygodnik Ilustrowany” 1935, 
nr 17.
44/  Witold Gombrowicz, Dziennik 
1957-1961, t. 2, Kraków 1997, s. 9.
45/  Guy Debord, Społeczeństwo spek-
taklu oraz Rozważania o społeczeńst-
wie spektaklu, Warszawa 2006, s. 33.
46/ Tamże.
47/ Andrzej Szmajke, Autoprezentacja. 
Maski, pozy, miny, Olsztyn 1999. 
48/ Tamże, s. 9.
49/ Cyt. za: Wojciech Chudy, Kłamst-
wo jako metoda. Esej o społeczeństwie 
i kłamstwie-2, Warszawa 2007, s. 19.
50/ Erving Goffman, Człowiek w teat-
rze życia codziennego, Warszawa 1981
51/ Andrzej Szmajke, dz. cyt., s. 20n. 
52/ Józef Tischner, Filozofia dramatu, 
Paryż 1990, s. 66.
53/ Erving Goffman, dz. cyt., s. 54.
54/ Antoni Kępiński, Schizofrenia, 
Warszawa 1972, s. 154.
55/  Charles Taylor, Etyka autentycz-
ności, Kraków-Warszawa 1996, s. 20n.
56/ Tamże, s. 30.
57/ Erving Goffman, dz. cyt., s. 55.
58/ O podobnej niezależności mówi 
William Szekspir w Sonecie 116: „Nie 
ma miejsca we wspólnej dwojga serc 
przestrzeni/ Dla barier, przeszkód. Mi-
łość to nie miłość, jeśli/ Zmienny świat
naśladując, sama się odmieni/ Lub zgo-
dzi się nie istnieć, gdy ktoś ją przekreśli 
[…]” (tłum. Stanisław Barańczak).
59/ Karol Maliszewski, Słownik termi-
nów, „Twórczość” 2014, nr 2. 
60/ Więzi nas polskość, „Gazeta Wy-
borcza” z dnia 22. 03. 2013 r.
61/ Eva Illouz, Miłość w kapitalizmie, 
„Znak” 2014, nr 2.
62/ Tamże.
63/ Cyt. za: Grzegorz Sroczyński, Pod-
wyżka kasjerom szkodzi, „Duży For-
mat”, dodatek do „Gazety Wyborczej” 
z dnia 27 lutego 2014 r.


