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CZY izcz ic1E JEST COOL\ ... 
Młodzi, piękni, z nieograniaonymi perspektywami, niaym 
bohaterowie Scotta Fitzgeralda, o których pewnie nie mają 
zielonego pojęcia, a z którymi łączy ich skłonność do szaleństw, 
zabawy, hedonizmu, ale też samotność, zagubienie, maski i gra 
pozorów. Zaspokajają się namiastkami i tanimi imitacjami 
uauć. Trudno im zmierzyć się z własną tożsamością, uświadomić 
sobie, kim naprawdę są. A są aęsto wytworem pozornego ego, 
zmagającego się z pozornym światem, usiłującego zdobyć 

pozorne szaęście, by zneutralizować pozorne niepowodzenia. 
Czy to ich wina? ... Epoka ponowoaesności naznaaona zmie
nnością i ilością proponowanych wyborów przyniosła 

wyjątkowe rozproszenie tożsamości. Ale brak własnego miejsca 
w świecie nie zawsze wypływa z niemożności zdefiniowania 
samego siebie. Dość aęsto jest wynikiem braku.elastyczności': 
swoistej umiejętności przystosowania się, co prowadzi do alie
nacji i odrzucenia. Urodzonym, dorastającym i wchodzącym w 
dorosłość na przełomie wieków świat zafundował szalone 
tempo życia, nie sprzyjające budowaniu bliskich więzi. Dy
namiany rozwój społeany i gospodarczy spowodował, że 
rzeczywistość stała się nieprzewidywalna i niestabilna. Miliony 
kobiet i mężayzn szukających szaęścia stają się coraz bogatsze, 
ale niekoniecznie szaęśliwe. Niezależnie od zasobności portfela 
i ilości kart kredytowych nie da się kupić ani miłości i przyjaźni, 
ani sympatii i szacunku, ani godności i dumy. Niejednokrotnie 
też pogoń za pomyślnością może przynosić skutki odwrotne do 
zamierzonych. Coraz więcej osób, zwłaszaa młodych, zaczyna 
odauwać samotność i wykluaenie. Powszechna jest słabość 
ludzkich więzów. Dojmujące poczucie niepewności łąay się ze 
sprzeanym pragnieniem bliskości, przy jednoaesnym zacho
waniu luźnego i niezobowiązującego charakteru związku. Seks 
i zależności intymne, jak prawie wszystko, stały się sferą kon
sumpcji. Nie tylko gromadzi się dziś wszelkie.dobra~ ale szybko 
się ich używa i pozbywa, robiąc miejsce dla następnych . Żad
ne związki - i te wypełniające lukę po byłych, i te które nadejdą 
- nie mają gwarancji pewności. Są tymczasowe, podatne na 
modę i marketingowe zabiegi. Zmienią się na pewno i niejedno
krotnie. Liay się wygoda, szybkość, nowość, urozmaicenie i brak 
zobowiązań. Trwałość budzi nieufność i zagrożenie. Każde dłu
goterminowe, a cóż dopiero dozgonne zaangażowanie, ograni
aa swobodę i możliwość korzystania z nowych okazji i sytuacji. 

Ryzyko bolesnego zranienia sprawia, że partnerstwo opiera się 
na "zbieżności interesów~ tu i teraz. Silna potrzeba sukcesu de
terminuje większość zachowań i w zasadniczy sposób zmienia 
hierarchię wartości. Sukces stał się wyznaanikiem Hjakości# 
ałowieka. Ktoś, kto go nie ma, jest kimś gorszym. A przecież nikt 
nie chce być gorszy. W pogoni za szczęściem często zapomina się, 

że opróa przyjemności, jest zawsze druga strona medalu. Każde 
osiągnięcie ma swoja cenę. Niezależnie od awersji, z jaką wspo
mina się straty i koszty ponoszone w przeszłości, to straty po
noszone dzisiaj i koszty, które przyjdzie płacić jutro, przysparzają 
najwięcej zmartwień i kłopotów. Nie ma jednak sensu porów
nywać dawnych i obecnych cierpień, próbując odgadnąć, które 
z nich trudniejsze są do zniesienia. Każde cierpienie rani i do
kuaa na własny sposób i we własnym aasie. Dlatego niezbędna 
jest wyjątkowa odporność emocjonalna, na którą nie wszystkich 
stać. Wielu zachowuje jej pozory, żeby publianie nie okazywać 
swoich słabości, wątpliwości, dylematów. Wielu nie wytrzymuje 
„zasad gry" i zostaje bezwzględnie wyeliminowanych. Nic więc 
dziwnego, że pokolenie dwudziesta i trzydziestolatków ma 
„mocne głowy# i .zimne serca''. Swoją aprobatę wyraża okreś
leniem cool, a więc dosłownie .chłodny~ które znakomicie cha
rakteryzuje niechęć do zbytniego ocieplania wzajemnych relacji. 
Wszelkie układy są ok dopóki są cool, a to, co jest cool jest ok. 
Inwestowanie uauć w związek jest ryzykowne i uzależnia od 
partnera. Dlatego luźne i w oaywisty sposób możliwe do 
zerwania stosunki, zastąpiły związki .do grobowej deski~ 

Tryumfuje egoizm, egocentryzm, przypadkowość i powierzcho
wność kontaktów. Często prowadzi to do totalnej destrukcji. 
Wszechobecne maski fałszywej szczęśliwości skrywają nie
spełnione pragnienia, zawiedzione miłości, rany, lęki, 

samotność i rutynę . Przewidywalność scenariuszy kolejnych 
spotkań, przygód, romansów powoduje frustrację i znie
chęcenie. Paradoksalnie wszystko jest na wyciągnięcie ręki, 

niaego nie brakuje, z wyjątkiem nadziei.„ Rzeaywistość bez
litośnie ją zabija ... A mimo to pozostaje niezmiennie silna tęs
knota za prawdziwą miłością, szaęściem, jednością ... Czy speł
nienie tych marzeń jest niemożliwe? „. Może tym razem się 

uda?... Młodzi, piękni, niezależni, bezpruderyjni... Pokolenie 
cool?... Nie„. Nie tylko„. Historia zataaa koło, zmieniają się tylko 
realia„. 
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