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Wyraźniej niż kiedy
kolwiek dotąd w swych 
dziejach ludzkość stoi dziś 
na rozdrożu. Jedna droga 
prowadzi w rozpacz i skraj
ną beznadziejność, druga 
w totalne unicestwienie. 
Módlmy się o mądrość 

właściwego wyboru. 
Mówię przy tym nie z po
czuciem daremności lecz 
raczej w panicznym prze
konaniu o absolutnym bra
ku znaczenia egzystencji, 
co łatwo mogłoby być fał
szywie uznane za pesy
mizm. Tymczasem nie. To 
po prostu zdrowa troska o 
kryzys nowoczesnego 
człowieka. (Nowoczesny 
człowiek jest tu definiowa
ny jako osoba urodzona po 
stwierdzeniu Nietzschego 
11 Bóg umarł", ale przed hi
tem płytowym 
"I Wanna Hold Vour 
Hand"). („.) 

Sprowadzony do naj
prostszej formy, problem 
brzmi następ~jąco: Jak jest 
możliwe znalezienie sensu 
w ograniczonym świecie, 

jeśli mam dane tylko swoje 
wymiary w talii i numer 
kołnierzyka? Jest to bardzo 
trudne pytanie, jeśli uprzy
tomnić sobie, że nauka 
sprawiła nam zawód. 
Owszem, zwalczyła wiele 
chorób, rozszyfrowała kod 
genetyczny, a nawet wy
wiozła człowieka na Księ
życ. Mimo to: gdy osiem
dziesięciolatka pozostawić 

w pokoju z dwoma osiem
nastoletnim i kelnerkami, 
nie wydarza się nic zgoła. 
Rzeczywiste problemy bo
wiem nie zmieniają się nig
dy. Bo czyż można ujrzeć 
ludzką duszę przez mikro
skop? Być może - ale bez 
wątpienia przez bardzo do
bry o dwóch okularach.( ... ) 



Nauka jest czymś, od cze
go jesteśmy ciągle zależni. 
( ... ) Zgoda, nauka nauczyła 
nas pasteryzować ser. ( ... ) 
- ale co z bombą wodoro-
wą? Czy widzieli Państwo 
kiedykolwiek, co się dzieje, 
gdy coś takiego spadnie 
przypadkiem z biurka? No 
i gdzie jest nauka, gdy roz-
ważamy odwieczne zagad
ki? Jak powstał wszech
świat? Jak długo już istnie
je? I czy materia powstała z 
wybuchu czy ze Słowa 

Boga? A jeśli dzięki temu 
ostatniemu, to czy On nie 
mógł zacząć o dwa tygo
dnie wcześniej, żeby wy
ker~stać cieplejszą pogo
dę? Co właściwie mamy 
na myśli mówiąc, że C2ło-

w ie k jest śmiertelny? 

Komplement to na pewno 
nie jest. 

Na domiar złego religia 
też nas opuściła. { ... ) Czę-

sto myślę, jak pogodne 
musiało być życie pierw
szego człowieka, bo wie
rzył on w potężnego, do
brego Stwórcę, który się o 
wszystko troszczył. Można 
sobie wyobrazić jego za
wód, gdy zobaczył, że żona 
mu tyje. Dzisiejszy czło

wiek pozbawiony jest rzecz 
jasna takiego spokoju 
ducha. Znajduje się w 
samym środku kryzysu 
wiary. Jest jak to wyrażamy 
modnym słowem, 

11 wy
a I ie n owa ny 11. Oglądał 

okropności wojny, przeży

wał katastrofy żywiołowe, 

bywał w barach dla 
samotnych.( ... ) 
eczywiście wiara w Boży 

umysł napełnia spokojem. 
Nie uwalnia nas to jednak 
od naszych ludzkich po
winności.( ... ) 
W poczuciu braku Boga 
uczyniłiśmy naszym Bo-

giem technikę. Ale czy 
technika rzeczywiście jest 
tu rozwiązaniem, skoro ( ... ) 
mój opiekacz w ciągu czte
rech lat ani razu nie zadzia
łał właściwie. Wsuwam 
zgodnie z instrukcją dwie 
kromki chleba w szczeliny,a 
one po chwili strzelają w 
górę. Kiedyś kobiecie, którą 
całym sercem kochałem, 

złamały kość nosową. ( ... ) 
Kłopot w tym, że nasi 

przywódcy polityczni nie 
przygotowali nas wystar
czająco do życia w zme
chanizowanym społeczeń

stwie. Na domiar złego nasi 
politycy są albo nie
kompetentni, albo skorum
powani. Często jedno i dru
gie. Rząd nie reaguje na 

· potrzeby zwykłego czło

wieka. Przect piątą siedem 
nie spesób złapać pod te
lefonem swojego posła. 

Nie przeczę, że demokracja 
ciągle jeszcze jest najlepszą 
formą rządzenia. Demokra
cja szan~je przynajmniej 
prawa obywatela. Żadnego 
obywatela nie wolno bez 
powodu torturować, zamy
kać albo zmuszać, by oglą
d a ł pewne rewie z 
Broadwayu. ( ... ) Obok 
brutalnego faszyzmu mamy 
jego towarzysza, terroryzm. 
W żadnej jeszcze epoce 
człowiek nie czuł przy 
krojeniu kotleta cielęcego 

takiego strachu, że wyleci w 
powietrze. Przemoc rodzi 
przemoc i prognozy mówią, 
że około roku 1990 kidna
pping będzie główną formą 
kontaktów s-połecznych. 

Przeludnienie zaostrzy pro
blemy do granic możliwo
ści. Liczby mówią nam, że 
już obecnie żyje na Ziemi 
więcej ludzi, niż potrzebo-



walibyśmy do podniesienia 
najcięższego nawet forte
pianu.( ... ) 

Miast spojrzeć tym 
wyzwaniom w twarz, 
stosujemy uniki w rodzaju 
narkotyków i seksu. Żyjemy 
w społeczeństwie nazbyt 
swobodnym. Nigdy dotąd 

pornografia nie była tak 
wyuzdana! I te filmy są tak 
żałośnie niedoświetlone! 

Jesteśmy narodem, które
mu brak jasno wytkniętych 
celów. Nigdy nie nauczy
liśmy się kochać. Brak nam 
politycznych przywódców i 
jasnych programów. Brak 
nam duchowego ośrodka. 
Wałęsamy się samotnie po 
kosmosie i z rozezarowania 
i bólu zadajemy sobie na
wzajem gwałt. Na sEzęśeie 
jednak nie z-atraeiliśmy pa
ezueia miary. Podsumo
wując, widać wyraźnie, że 

przyszłość gotuje nam wiel
kie szanse. Zastawia też pu
łapki. Chodzi o to, by puła
pek unikać, szanse wyko
rzystać i przed szóstą być z 
powrotem w domu. 

Fragmenty "Mojej mowy do absol
wentów" Woody Allena w prze
kładzie Bogdana Barana 



"PODSTAWOWA KWESTIA 
FILOZOFICZNA BRZMI: 

JEŚLI W LESIE PADA DRZEWO, 
A W POBLIŻU NIE MA NIKOGO, 

KTO BY TO USŁYSZAŁ
SKĄD WIADOMO, 
ŻE WYDAŁO JAKIŚ 

ODGŁOS" 


