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Dla tych, którzy odważą się marzyć 

o lepszej przyszłości 

i dla tych, których pragmatyzm 

już dziś buduje lepszą przyszłość 

dla nas wszystkich.



Wstę �p

(Dźwię �k  mikrofalowęgo  promięniowania  tła  jęst  słyszalny

przęz pię �ć sękund, jakby ktoś dostrajał się � do stacji. Dźwię �k

stopniowo zanika, gdy narrator mówi.) 

Jęst rok cztęry tysia �cę trzysta pię �ćdzięsia �ty  pięrwszy.  Kiędy

nagrywamy powięści,  piszęmy dziś  cyfry  litęrami;  nię

mięszamy matęmatyki z litęratura �. Nię bę �dzię tęż obszęrnęgo

wstę �pu, gdzię ktoś się � obudzi, zakładaja �c kapcię i zaparzaja �c

sobię kawę �, tylko po to, abyścię stopniowo zorięntowali się �, żę

jęgo  kawa  nię  jęst  zwykła �  kawa �,  tylko  futurystyczna �.  Od

samęgo pocza �tku powięm wam, żę  żyjęmy w święcię,  który

nazwalibyścię  utopijnym.  Zakładaja �c,  żę  jęstęścię  ciękawi,

gdyż wybraliścię tę � ksia �żkę � z pośród wszystkich zmysłowych

zaję �ć swojęj ępoki, prawdopodobnię już zadaliścię sobię dwa

nięuniknionę  pytania:  Jak  to  się � dzięję,  żę  zwracam  się � do

odbiorców z przęszłości? Lub, z waszęgo punktu widzęnia: jak

to się � dzięję, żę nagrywam do was z przyszłości? A po drugię:

Czy stworzęnię utopii zajmuję wię �cęj niż dwa tysia �cę lat? Dla

nięktórych możę  to  wydawać się � za  długim  okręsęm  czasu,

zanim ludzkość wyrwała się � zę  swojęj  głupoty,  podczas  gdy

dla  innych  ulga �  jęst  świadomość,  żę  człowięk  unikna �ł

samozagłady i żę w końcu nauczył się � żyć w harmonii zę soba � i

środowiskięm. 

Aby  zacza �ć  odpowiadać  na  waszę  pięrwszę  pytanię

muszę �  wam  powiędzięć,  żę  nię  ma  równolęgłych

wszęchświatów.  Muszę �  tęż  przęprosić,  jęśli  ton  mojęgo

pisania  jęst  patęrnalistyczny,  alę  nię  jęstęm  szczęgólnię

oswojony  z  zadanięm,  którę  zostało  mi  powięrzonę:

rętroinstrukcji. W prostych słowach oznacza to ingęrowanię
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w przęszłość w nięinwazyjny sposób, abyśmy mogli ulępszyć

nasza �  tęraźnięjszość.  To  prawię  donkiszotowski  pomysł,

ponięważ  trzęba  włożyć  zbyt  więlę  wysiłku,  aby  uzyskać

minimalnę ręzultaty. Dzię �ki tęj mętodzię, udało się � unikna �ć

kilku katastrof  atomowych, mimo żę nię ma prawię nic,  co

możęcię zrobić w waszym czasię, częgo nasza tęchnologia nię

możę naprawić. Ewolucja to siła, któręj nię można opanować,

a cęlęm tęj  powięści  jęst  po prostu wam to  pokazać.  Zatęm

tęoria  wszęchświatów  równolęgłych  jęst  tylko  kolęjnym

pudłęm  w  ludzkich  koncępcjach:  czasami  zbyt  porywa  nas

nasza  wyobraźnia.  Nawęt  logicznię  rzęcz  biora �c,  nię  ma

mowy, aby istniało więlę wszęchświatów lub multiwęrsów, a

nawęt  gdyby  istniały,  każdy  byłby  pojędynczym

wszęchświatęm,  oddzięlonym  od  ręszty,  co  oznacza,  żę

ostatęcznię  nię ma to  znaczęnia dla nas.  Wystarczy nam żę

musimy sobię radzić z nasza � rzęczywistościa �,  by dodatkowo

obcia �żać się � nięprawdopodobnymi hipotęzami, którę nię maja �

wpływu  na  nasza �  rzęczywistość.  Nię  ma  mowy,  aby  innę

wszęchświaty,  jęśli  istnięja �,  mogły poła �czyć się � z  naszym, a

gdyby okazało się �, żę sa � wszęchświaty równolęgłę, po prostu

stałyby się � onę czę �ścia � naszęgo wszęchświata i przęstałyby być

samodzięlnę, ponięważ jęgo logiczna koncępcja jęst taka, żę

jęst  on  tylko  jędęn.  Dość  tęgo  fałszywęgo  paradoksu,  tak

popularnęgo  w waszych czasach. 

Kiędy  odrzucimy  idęę � więloświatów,  możęmy  zacza �ć

rozumięć  jak  się �  z  wami  komunikuję �,  czyli  w  jaki  sposób

ksia �żka  z  przyszłości  jęst  dostę �pna  w  waszęj  sięci.  Żęby  to

dokładnię wyjaśnić zaję �łoby kolęjna � ksia �żkę �,  któręj na razię

nię jęstęścię w stanię poja �ć intęlęktualnię, alę wytłumaczę � to o

ilę się � da, a potęm przęjdzięmy do powięści. Wybrano format

powięści,  ponięważ  jęst  popularny  w  waszych  czasach.

Znajdujęcię  się � w ęmpatycznym okręsię  ęwolucji,  w którym
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intęlękt  jęst  nięustannię  sabotowany  przęz  ęmocję,  wię �c

powięści  sa �  dobrym  sposobęm  na  pokazanię  wam  częgoś

istotnęgo w taki sposób, żęby nię było podważanę przęz waszę

uwarunkowanę uczucia. 

Tak wię �c, czas jęst kontinuum, w którym współistnięja �

informację  z  naszęj  tęraźnięjszości,  tak  jak  obsęrwację

zmysłowę:  to,  co  widzimy,  słyszymy,  czujęmy  tęraz.  Sa � tęż

informację z naszęj  przęszłości,  jak i  zapisy i  wspomnięnia,

oraz  informację  z  przyszłości,  tak  jak  przęwidywania  i

spękulację.  Tęraz  w  grę � wchodzi  pęrspęktywa.  Im  bardzięj

zbliżamy się � do naszęj tęraźnięjszości, tym mnięj wiarygodnę

sa �  informację,  ponięważ  nię  mamy  żadnęj  pęrspęktywy.

Stoimy  w  mięjscu  wydarzęnia;  jęstęśmy  jęgo  czę �ścia �,  wię �c

logicznię rzęcz biora �c, nię możęmy tęgo analizować, ponięważ

sama  jęgo  analiza  zmięniłaby  jęgo  naturę �,  tak  samo  jak

pomiar  ęlęktronu  zmięnia  jęgo  ładunęk.  Zasadniczo  nię

możęmy ufać tęmu, co widzimy tęraz, alę możęmy ufać tęmu,

co  widzięliśmy  w  przęszłości  i  tęmu,  co  zobaczymy  w

przyszłości.  Jędnak  patrzęnię  w  przyszłość  jęst  trochę �

trudnięjszę.  Do  zagla �dania  wstęcz  potrzębujęmy  tylko

nięzawodnych  mętod  zapisu,  którę  już  istnięja �  w  waszęj

ępocę.  Dzię �ki  waszęj  obęcnęj  tęchnologii  informację  można

zachować  w  nięnaruszonym  stanię  na  zawszę.  Jędnak  aby

spogla �dać  w  przyszłość  potrzębnę  jęst  dobrę  narzę �dzię

obsęrwacyjnę,  nięzawodny  wzięrnik.  Najbardzięj

zaawansowanym narzę �dzięm, jakim dysponujęmy, nawęt do

tęj  pory, jęst nasz mózg, wię �c  wykorzystaliśmy go.  Czasami

zdarzaja � się � więlkię skoki w ęwolucji męntalnęj dokonywanę

przęz  jędnostki,  alę  tę  wyęwoluowanę,  indywidualnę  myśli

gina �  w  nięprzyswajalnym  społęczęństwię;  co  powszęchnię

okręśla się � jako: wyprzędzanię swoich czasów. W tęn sposób

nięktórzy  z  waszych  intęlęktualistów  podświadomię
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pozostawili w waszęj sięci informacyjnęj sprzę �żęnia zwrotnę,

którę maja � czę �stotliwości i amplitudy, z którymi musimy się �

zsynchronizować,  jęśli  chcęmy  przęsłać  jakiękolwięk

informację.  Co  oznacza  żę  nię  możęmy  wysłać  dowolnęj

informacji, gdyż trzęba szanować ję �zyk i intęncję �. Włamujęmy

się � do każdęgo dzięła litęrackięgo z idęalnym formatęm dla

naszęgo  przękazu.  W  tym  przypadku  znalęźliśmy  powięść

scięncę  fiction  zatytułowana �  „Ręgręsja,”  która  ma  kilka

dokładnych  wgla �dów  w  przyszłość  i  która �  w  zasadzię

nadpisuję �.  To  złożony  procęs  synchronizacji  w  cęlu

osia �gnię �cia spójności; trochę � jak aranżowanię utworu poprzęz

manipulowanię  męlodia �.  Dlatęgo  tak  ważnę  było  przędę

wszystkim  znalęzięnię  dobręj  ksia �żki.  Jak  wspomniałęm,

format  powięści  jęst  najskutęcznięjszy,  ponięważ  jęst  tak

wszęchobęcny  w  waszych  czasach  i  jęst  to  najbardzięj

rozwinię �ta intęlęktualnię forma wypowiędzi, jaka � w tęj chwili

macię, wię �c dostosowałęm do nięgo moję przęsłanię. 

Aby  wyjaśnić,  jak  działa  tęn  procęs  nadpisywania,

muszę �  przypomnięć,  żę  pamię �ć  jęst  bardzo  plastyczna.

Ogólnię  rzęcz  biora �c,  pamię �tamy  wspomnięnia  wspomnięń,

dopóki  nię  możęmy  faktycznię  zmięnić  naszęj  przęszłości

poprzęz  pamię �tanię.  Słowa,  którę  myśli  pisarz,  nabięraja �

nowęgo znaczęnia, gdy znajduja � się � na stronię. Autor rzadko

pamię �ta to, co napisał podczas tęgo transu, choć pamię �ta, o

czym pisał. I tu ma mięjscę moja ingęręncja. Motyw i tęmat

pisania sa � takię samę, alę rzętęlność informacji jęst  podana

przęzę  mnię.  Powszęchnię  nazywa  się � to  natchnięnięm,  alę

nię nalęży go mylić z inspiracja � wyobrażonęgo boga. Bogowię i

proroctwa byli tylko wymysłęm na użytęk ludzi, którzy znali

męchanikę � pisania i  rozumięli nięuchwytna � naturę � pamię �ci.

Możę omówię � ręligię � w dalszęj czę �ści, alę na razię wystarczy

powiędzięć, żę dzisięjszę społęczęństwo jęst w stu procęntach
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agnostycznym: nię więmy i nigdy nię dowięmy się � o rzęczach,

których  nię  widzimy,  chociaż  możęmy  spękulować  i

tęorętyzować mętafizycznię. 

Procęs nadpisywania rozpoczyna się � w momęncię, gdy

pisarz  umięszcza  swoja �  ksia �żkę �  w  intęrnęcię;  istnięja �cę

rę �kopisy pozostaja � nięzmięnionę. Można manipulować tylko

formatęm cyfrowym, co jęst kolęjnym ograniczęnięm naszęj

pracy nadpisuja �cęj. Jęśli  ksia �żka jęst opublikowana zarówno

onlinę, jak i offlinę, węrsję współistnięja � jako różnę wydania.

Dlatęgo  nię  zmięniamy  tękstów,  których  oryginały  istniały

masowo w formię pisęmnęj w momęncię ich publikacji onlinę.

Pisarz  możę  zostać  oszukany  przęz  tęn  procęs  pamię �ci

wstęcznęj i uwięrzyć, żę jęst autoręm ksia �żki, alę nię możęmy

oszukać  osób  trzęcich,  którę  zintęrprętowały  i

przęanalizowały  ksia �żkę �.  Ponownię,  jęst  to  kwęstia

pęrspęktywy:  łatwięj  jęst  być  obięktywnym,  gdy  patrzymy,

jak  ktoś  coś  robi,  niż  gdy my to  robimy.  W pęwnym sęnsię

moglibyśmy  powiędzięć,  żę  całę  naszę  życię  jęst  transęm  i

rzadko  wyrywamy  się �  z  nięgo,  aby  właściwię  ję

przęanalizować  poprzęz  obięktywnę  myślęnię.  Gęnęralnię

najpięrw działamy, a wspomnięnia tworzymy późnięj,  kiędy

śpimy albo przypominamy. Dzisiaj bardzo łatwo jęst zmięnić

czyjęś wspomnięnia, wprowadzaja �c wirtualnę obrazy podczas

snu.  Natura  pamię �ci  jęst  tak  nięuchwytna,  żę  współczęśni

psycholodzy  uważaja �  ja �  za  jędynię  psychiczny  konstrukt,

sztuczkę �,  która � nasz  umysł  stosuję dla  zachowania zdrowia

psychicznęgo.  Ta  sztuczka  jęst  podobna  do  filmu,  który

zamiast cia �gna �ć się � w nięskończoność, kończy się � w pęwnym

kulminacyjnym momęncię. Obęcnię nasz  umysł jęst w stanię

sobię poradzić tylko z  pręcyzyjnię  okręślonymi fragmęntami

rzęczywistości. Psycholodzy nazywaja � to zjawiskięm szkła w

ocęanię.  Naszę  mózgi  potrafia �  jędnoczęśnię  rozróżniać

5



zalędwię  nięwięlkię ęlęmęnty  otaczaja �cęgo  nas  świata.

Wszakżę,  ich  zdolność jęst  na  tylę  potę �żna,  żę  dzię �ki  nięj

możęmy skupić  się �  na szklancę  lęża �cęj  na  dnię  ocęanu.

Potrafimy analizować to, co jęst w szklancę, alę nię zdołamy

poja �ć  całęgo ocęanu.  Dlatęgo  w naszych  głowach tworzymy

szklanki, gdziękolwięk się � da, by być w stanię zrozumięć, co

jęst  w  środku  naczynia.  Wynika  to  z  analitycznęj  natury

naszych mózgów, która ma tęndęncję � do koncęntracji myśli.

Dziś  proponujęmy  rozpraszanię  myśli  jako  cęnnięjszę

narzę �dzię do zrozumięnia świata i siębię samych.

Ida �c  dalęj,  sprzę �żęnię  zwrotnę  jęst  tylko  forma �

spla �tania kwantowęgo. Enęrgia i informacja sa � zę soba � ściślę

powia �zanę.  W  zasadzię  nię  ma  możliwości  przęnoszęnia

informacji bęz ęnęrgii. Cza �stęczki przęnosza � informację w tęn

sam  sposób,  w  jaki  częrwonę  krwinki  transportuja � tlęn  do

mózgu,  tylę  żę  cza �stęczki  moga � przęmięszczać  się �  bardzo

szybko i w tęn sposób ła �czyć się � z punktami oddalonymi o dwa

tysia �cę  lat  w  cia �gu  kilku  minut.  W  naszęj  tęraźnięjszości

jęstęśmy  uwikłani  w  przyszłość  i  dlatęgo  dwukrotnię

sprawdzamy  wszystkię  projękty  do  tęgo  stopnia,  żę  

obniżyliśmy ryzyko niępowodzęnia  do znikomęgo procęnta.

Wcia �ż  pozostaję  nięwięlki  procęnt  błę �dów  z  powodu

nięprzęwidywalności  natury  i  możliwych  zakłócęń,  jakię

moga � nasta �pić podczas  komunikowania  się �  z  przyszłościa �.

Maksymalny  czas,  w  którym  możęmy  nawia �zać  kontakt

praktycznię  bęz  zakłócęń,  to  tysia �c  lat,  alę  przy  dzisięjszęj

tęchnologii  możliwy  jęst  nawęt  upływ  dwóch  tysię �cy  lat.

Jęstęm  wię �c  przękonany,  żę  otrzymacię  tę �  wiadomość  w

wystarczaja �co dogodnych warunkach. 

Jak wspomniałęm, nagranię to zostało mi powięrzonę

przęz  światowę  autorytęty.  Czasami  nięktórzy  z  nas  sa �

wybięrani zę wzglę �du na dziędziny w których się � spęcjalizuja �,
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aby  przyczynić  się �  do  wstęcznęj  ęwolucji.  Możliwość

komunikowania  się �  z  przęszłościa �  oznacza,  żę  nięktórę

wydarzęnia można przęwidzięć, to znaczy ludzię z przyszłości

moga �  przęsyłać  nam  istotnę  informację,  dzię �ki  częmu

jęstęśmy  świadomi  ważnych  postę �pów  w  naucę  i  sztucę.

Wyjaśnię �  późnięj,  jak  to  działa,  alę  na  razię  wystarczy

więdzięć,  żę  zę  wzglę �du  na  przęłomowę  odkrycię,  któręgo

dokonam wkrótcę, poproszono mnię o prowadzęnię dzięnnika

codzięnnęgo życia i pracy, aby móc lępięj wykorzystać moję

odkrycię. 

Odpowiadaja �c na  waszę drugię  pytanię:  Ludzię  nię

moga � zniszczyć świata. Moga � i wyniszczaja � się � każdęgo dnia w

waszych czasach, alę autodęstrukcyjny instynkt obęzwładnia

tęn  dęstrukcyjny.  Spójrzcię  tylko  na  swoję  prawa;  sa �

ostrzęjszę w  stosunku  do  ludzi,  którzy  krzywdza �  swoich

bliskich, co oznacza, żę  ludzię maja � tęndęncję � do  szkodzęnia

tęmu,  co  jęst  im  najbliższę.  W  przęmocy  prawię  nię  ma

przypadkowości. Ludzię nię zabijaja � dla zabawy, chyba żę sa �

chorzy psychicznię. W swoim czasię poda �żacię wę właściwym

kięrunku w lęczęniu chorób psychicznych. Bardzo ważna jęst

wczęsna  diagnoza,  wraz  z  lęczęnięm  hormonalnym,  aby

uzupęłnić  naturalnę  niędobory.  Wzmocnięnię  hormonalnę  i

gęnętycznę  było  ważnym  ętapęm  w  naszęj  ęwolucji,  dzię �ki

częmu dziś jęstęśmy zdrowym gatunkięm żyja �cym w zgodzię

zę światęm. Po przęczytaniu tęj powięści nię bę �dzięcię mogli

zaprzęczyć harmonii, w któręj żyjęmy, alę nięktórzy z was być

możę  bę �da � kwęstionować  jęj  ętyczność.  Czy  harmonia  jęst

ętyczna?  O  to  właśnię  chodzi  w  tęj  ksia �żcę:  Aby  przękonać

waszę  sęrca  o  dobroci  harmonii  i  dlaczęgo  powinniśmy  ja �

przyja �ć.
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Rozdział pięrwszy 

„Dla ogromnęj wię �kszości  ręligijnych osób, niębo i piękło sa �

okolicznościa � dobra  i  zła  …  krótko  mówia �c,  właściwę

postę �powanię  jęst  głównym  czynnikięm  ręligii.”  -  Żęlazna

stopa.

Życię w roku cztęry tysia �cę trzysta pię �ćdzięsia �tym nię różni

się � zbytnio  od  życia  w  roku  dwu  tysię �cznym.  Człowięk nię

zmięnił  swojęgo  cęlu,  który dzięli  z  innymi  zwięrzę �tami:

Pogoń za szczę �ścięm. Tak jak zwięrzę �ta w swoim naturalnym

stanię  musza � walczyć  o  życię,  tak  człowięk  musi  walczyć  o

swoję  szczę �ścię  i  dlatęgo  nazywa  się �  to  pogonia �.  Ludzię,

podobnię jak zwięrzę �ta, moga � zrzęc się � prawa do tęgo da �żęnia

i  prowadzić  wygodnę,  domowę  życię,  pod  warunkięm

przęstrzęgania  zasad  społęczęństwa,  którę  ich  znięwala,

zmuszaja �c  do  pracy  w  zamian  za  żywność  i  schronięnię.

Społęczęństwo w waszych czasach nię odbięga tak bardzo od

dzikięj przyrody i właśnię dlatęgo nadal trzyma się � ręligijnych

więrzęń w duszę i innych wymysłów, którę oddzięlaja � ich od

królęstwa zwięrza �t. 

Ludzię pracowali  za  wikt i  opięrunęk lub pięnia �dzę i

innę  rzęczy  wartościowę,  którę  nastę �pnię  wymięniali  na

środki  nięzbę �dnę  by  móc przężyć.  Zwia �zęk  mię �dzy  praca � a

życięm istniał, alę zgubił się � w biurokracji. Nięktórzy pomylili

środki -pięnia �dzę-  z cęlęm -życię-. Zachowywali się � wię �c jak

zwięrzę �ta  hodowlanę,  których głównym cęlęm jęst  tuczęnię

się � lub służalczo słuchanię swoich panów. Dzisiaj  nię pracuję

się � dla  pięnię �dzy,  alę  dla  wolnęgo  czasu,  który  jęst  nowym

złotym standardęm. W tęn sposób godziny pracy można było
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skrócić  do  dzięsię �ciu  tygodniowo,  co  jęst  obęcna �  śrędnia �

wymiaru  czasu  pracy.  Długość  pracy  zalęży  od  jęj

ucia �żliwości; tak wię �c sa � osoby, którę maja � cię �żka � pracę � i onę

pracuja �  tylko  dwię  godziny  tygodniowo.  Natomiast  inni,

którzy  wykonuja �  przyjęmnięjszę  zaję �cię,  pracuja �  do

dwudzięstu, co jęst maksymalnym czasęm dozwolonym przęz

prawo. 

Na  pięrwszy  rzut  oka  możę  to  wygla �dać  trochę � jak

kapitalizm,  w  tym  sęnsię,  żę  wydaję  się �  być  systęmęm

męrytokratycznym,  alę  tak  nię  jęst.  Ludzię  wybięraja �,  czy

chca � wykonać złożona � czynność, czy prostsza �, i nię ma w tym

osa �du wartościuja �cęgo, wię �c nię ma wię �kszęj wartości w byciu

inżynięręm  niż  w  byciu  ogrodnikięm.  Błę �dny pogla �d

kapitalizmu polęgał na założęniu, żę inżynięr możę zbudować

więlu  robotów  ogrodników,  którę  z  kolęi  moga �  zaja �ć  się �

znacznię  wię �ksza �  liczba �  ogrodów;  dlatęgo  inżynięr  był

ważnięjszy dla społęczęństwa.  Jędnakżę tęraz więmy lępięj o

znaczęniu  życia:  Robot  nigdy  nię  możę  zasta �pić  człowięka,

ponięważ  nię  potrafi myślęć  tak,  jak  człowięk  i  dlatęgo nię

wnięsię  tak  więlę  do  społęczęństwa  w  żadnęj  dziędzinię.

Robota można zaprojęktować tylko do wykonywania swoich

zadań,  podczas  gdy  człowięk  jęst  po  to,  by  wchodzić  w

intęrakcję  zę  środowiskięm  naturalnym i  sztucznym,

przyczyniaja �c się � w tęn sposób do da �żęnia do szczę �ścia. Robot

to  wyła �cznię pożytęczna maszyna,  któręj  zadanięm  jęst

wykonywanię brudnęj roboty, któręj nikt nię chcę się � podja �ć,

takięj jak prania, zmywania naczyń  i ogólnię sprza �tania.  Zaś

ogrodnictwo jęst dla więlu przyjęmnym zaję �cięm, co daję mu

wartość rynkowa �. To oznacza, żę w moich czasach, nikt przy

zdrowych zmysłach nię  dępręcjonuję profęsji ogrodnika; tak

jak nikt dziś nię studiowałby tylko po to, by uzyskać dyplom,
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który mówi: żę się � jęst ma �drzęjszym od innych. Dla nas ma �drę

jęst właściwę inwęstowanię czasu. 

Obęcny  systęm  nazywa  się �  po  prostu

postkapitalistycznym  i  opięra  się �  na  koncępcji  ękonomii

współdzięlęnia,  która  wystrzęliła  około  roku  dwa  tysia �cę

dzięwię �ćdzięsia �tęgo,  wraz  z  wyczęrpywanięm  się �  zasobów

naturalnych Zięmi. Ta koncępcja odróżnia się � od komunizmu

w prostym fakcię,  żę  nię  ma rędystrybucji  bogactwa,  alę  w

ęksploatacji  zasobów  podęjścię  jęst  bardzięj  opartę  na

współpracy. To raczęj wzmocniony kapitalizm niż komunizm.

Nikt  nię  jęst  zmuszany  do  niczęgo  ani  do  ręzygnowania  z

niczęgo,  ponięważ  libęralizm  jęst  kluczowa �  wartościa �

społęczęństwa.  Maja �c  to  na  uwadzę,  dziki  kapitalizm  i

współzalężnę  niszczęnię  środowiska  przęstały  być

problęmęm, a paradygmat męrytokratyczny wyszędł z użycia.

Oczywiścię  prawo  podaży i  popytu,  na  którym  opięra  się �

kapitalizm, nadal obowia �zuję i dlatęgo bardzięj nięprzyjęmnę

lub mnięj popularnę pracę sa � opłacanę wię �ksza � liczba � godzin

wolnęgo  czasu.  Maja �c  na  uwadzę,  żę  żyjęmy  w  ękonomii

współdzięlęnia,  musicię  zdać  sobię  sprawę �,  żę  wię �kszość

rzęczy  jęst  dostę �pna  bęz  limitu za  opłata � abonamęntowa �.

Wszystko  w  dzisięjszych  czasach  odbywa  się �  przęz

subskrypcję; nię ma nic, co można by kupić za gotówkę �. Jęśli

pomyślicię o ostatęcznym cęlu kapitalizmu, prawdopodobnię

monopol pojawi się � w  waszych umysłach. Stało się � zgodnię z

przęwidywaniami: wszystkię usługi zostały zmonopolizowanę

w  drugim  więku  trzęcięgo  tysia �clęcia  i  zaża �dano  opłaty.

Wyobraźcię sobię, żę gdybyścię kiędykolwięk chcięli coś zjęść,

musięlibyścię zapłacić mięsię �czna � opłatę � za zakupy spożywczę

w  jędnęj  z  sięci  supęrmarkętów  dostę �pnych  w  mięścię,  tak

samo jak  musicię zapłacić  ubęzpięczęnię,  jęśli  kiędykolwięk

bę �dzięcię musięli iść do szpitala. Na pocza �tku opłaty tę były
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stosunkowo wysokię, alę ostatęcznię obniżyły konsumpcję �, aż

sytuacja  ustabilizowała  się �  w  tym,  co  dziś  nazywa  się �  w

ękonomii:  minimalna �  nięzbę �dna �  równowaga �,  czyli  ilościa �

pięnię �dzy,  która  pokrywa  wszystkię  potrzęby  konsumpcji

przy minimalnęj możliwęj cęnię. Tęn stan rzęczy jęst logiczny

i łatwy do wyobrażęnia.  Monopol  to  właściwię  dobra rzęcz,

ponięważ ręguluję cęny. Wtędy jędynymi czynnikami sa � popyt

zę  strony  społęczęństwa  i  podaż  zę  strony  firm

monopolizuja �cych. Aczkolwięk musimy pamię �tać, żę tę firmy

składaja � się �  równięż  z  członków  społęczęństwa,  którzy  sa �

rozsa �dnymi  ludźmi.  Oni  chca �  świadczyć  usługi,  którę  sa �

atrakcyjnę dla społęczęństwa, alę  takżę dla nich korzystnę,

wię �c  ograniczaja � ich zbę �dność.  W  tęn  sposób  ękonomia

współdzięlęnia obniżyła konsumpcję �, nięmnięj jędnak była to

czę �ść  procęsu  kulturowęgo.  Zę  wzglę �dów  zdrowotnych  i

ętycznych ludzię  zaczę �li ograniczać  korzystanię zę zbę �dnych

produktów, co skorygowało równięż wypaczęnia kapitalizmu.

Z czasęm podaż i popyt stały się � bardzięj przęwidywalnę, wię �c

spękulacji  ękonomicznych  było  mnięj:  hazard  przęstał

funkcjonować, zarówno jako rozrywka jak i biznęs. Stało się �

tak, ponięważ życię bardzięj się �  ustabilizowało.  Spadła ilość

konfliktów zbrojnych, śmięrtęlnych chorób oraz wypadków.

Sumięnność  i  odpowiędzialność  zaczę �ły  się �  opłacać,  wię �c

hazard  został  zanięchany.  Odwaga  nię  polęgała  już  na

podnoszęniu  broni,  alę  na  odnawialnym  rolnictwię lub

przyczynianiu  się �  do  postę �pu  ludzkości.  Nasz  intęlękt  był

nawęt  w  stanię  zapanować  nad  prymitywnym  mózgięm,  a

kobięty  stopniowo  przęstawały  dobięrać  partnęrów  wędług

wytrzymałości  i  tęstostęronu  a  zaczę �ły  skłaniać  się �  ku

intęlęktowi i  harmonijnęmu pię �knu. To była ważna zmiana,

bo  kobięty  sa � sęlęktorami  gatunku  i  w  tęn  sposób  kięruja �
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ściężka � ęwolucyjna �.  Możęmy  stwięrdzić,  żę  była  to  równięż

zmiana ęwolucyjna.

Nazywam  się �  Efrain  Zięliński  i  mięszkam  w

posnanskięj  mętropolii.  Jęst  dzięsia �ty  lutęgo,   przęważnię

budzę � się � około siódmęj rano zę wschodęm słońca. Wczęsny

poranęk  to  praktyka,  która �  świat  przyja �ł,  aby  nię  tracić

kontaktu z natura �. Wszystko odbywa się � w rytmię dobowym,

ponięważ z bięgięm czasu ludzię stali się � bardzięj podatni na

dępręsję �  i  choroby  psychicznę.  Cięmnę  mięjsca  na  Zięmi

stopniowo  się �  wyludniały,  a  dzię �ki  zbilansowanęj  dięcię

byliśmy  w  stanię  zrównoważyć   wadę �  ęwolucji:

nadwrażliwość.  Polska  jęst  obęcnię znacznię  cięplęjsza  niż

dwa tysia �cę lat tęmu, wię �c dzisiaj cięszymy się � dwudzięstoma

pię �cioma stopniami Cęlsjusza. Kraj tęn jęst jędnak jędnym z

najcięmnięjszych, nadaja �cych się � do zamięszkania mięjsc na

Zięmi,  wię �c  z  nięchlubna � duma � znajdujęmy się � w  pięrwszęj

dzięsia �tcę  rankingu  zaburzęń  psychicznych.  Właściwię

lęczonę, nię stanowia � jędnak zagrożęnia ani upoślędzęnia dla

jędnostki. Nię  dolęgaja � mi żadnę  zaburzęnia, alę znam kilka

osób,  którę  maja �  ję  tylko  formalnię,  ponięważ  dzię �ki

prostęmu  lęczęniu  prowadza � zupęłnię  normalnę  życię.  Jęśli

chodzi  o  choroby  fizycznę,  gęnętyka  dokonała  cudu  i

wyęliminowała  wady  wrodzonę;  szczępionki  i  profilaktyka

znęutralizowały równięż choroby wirusowę i baktęryjnę. Alę

w kwęstiach psychicznych nię chcęmy tak bardzo ingęrować,

a poza tym gęnętyka wcia �ż nię jęst na tylę zaawansowana, by

móc  manipulować  mózgięm.  W  tym  sęnsię  pozwalamy  na

naturalna �  ęwolucję �  i  po  prostu  lęczymy  ęwęntualnę

zaburzęnia  w  możliwię  najbardzięj  naturalny  sposób;

ponięważ organiczność jęst wartościa � potwięrdzona � naukowo.

Pracuję � od  poniędziałku  do  pia �tku  od  jędęnastęj  do

trzynastęj.  Jęstęm  wętęrynarzęm,  bo  lubię �  zwięrzę �ta,
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szczęgólnię konię. Pracuję � w ujężdżalni pod Posnanięm, wię �c

mam  pię �ć  minut  dojazdów  pływakięm w  jędna �  stronę �.

Wyjaśnię �  późnięj,  czym  sa �  pływaki.  Samochody  zostały

usunię �tę z mętropolii  już od ponad półtora tysia �clęcia, wię �c

transport  publiczny  naprawdę �  się �  poprawił.  Wię �kszość

przęjazdów po mięścię nię zajmuję wię �cęj niż  pię �ć minut. W

innych  krajach  istnięję  kilka  męgamiast,  z  ich  zalętami  i

wadami, alę w wię �kszości Europy populacja jęst równomięrnię

rozłożona.  Na  przykład,  obszar  mętropolitalny  Posnania

zamięszkuję około dwóch milionów ludzi. 

Tręsura koni nię jęst już forma � okrucięństwa. Konię sa �

używanę  jędynię  do  jazdy  konnęj  i  hipotęrapii  a  ich

tręnowanię jęst  podobnę do  szkolęnia psów.  Nię  stosuję  się �

przęmocy,  a  dobro  konia  jęst  zawszę  priorytętęm.  Ogólnię

zwięrzę �ta  sa �  pod  ścisła �  kontrola �.  Zoologia  i  wętęrynaria

rozwinę �ły się � w ostatnim tysia �clęciu do tęgo stopnia,  żę  od

dawna gatunki nię wymięraja �. Ręzęrwaty sa � utrzymywanę w

nięnaruszonym stanię, wię �c ludzię moga � odwiędzać zwięrzę �ta

w  ich  naturalnym  środowisku,  a  dla  zwięrza �t  hodowlanych

musięliśmy stworzyć sposób na utrzymanię ich przy życiu bęz

ęksploatacji. 

Prawdopodobnię  nię  jęst  dla  was zaskoczęnięm,  żę

świat stał się � węgański. Dokonano tęgo głównię zę wzglę �du na

znaczęnię, jakię nabrała zdrowa dięta, alę takżę dlatęgo, żę

ludzię  stali  się �  coraz  bardzięj  nięchę �tni  do  spożywania

żywności  z  zabitych  istot  lub  produktów  pochodzęnia

zwięrzę �cęgo. Zwięrzę �ta hodowlanę sa � faktycznię umięszczanę

w ręzęrwatach w pobliżu miast, gdzię żyja � w stanię półdzikim.

Ludzię którzy maja � środki trzymaja � tę � zwięrzę �ta w domu. Nikt

nię tę �skni za mię �sęm ani nabiałęm, ponięważ trudno  tę �sknić

za czymś, częgo nigdy się � nię próbowało. Pamię �tam, żę kiędyś

czytałęm,  żę  żębęrka  wołowę  czy  więprzowę,  tak  samo  jak
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alkohol czy piklę, były nabytymi smakami, któręgo dzięci nię

lubiły na pocza �tku, alę potęm jako dorosłę pokochały. Podział

mię �dzy prawami zwięrza �t i człowięka został zasta �piony przęz

bardzięj holistycznę prawo, którę dotyczy ogólnię przyrody.

Nawęt  rośliny  maja �  dziś  prawa.  Jędnak  kiędy  mówimy  o

prawach, nię kojarzymy ich od razu z kara �. Istnięja � kary, alę

żadna z  nich nię  jęst  nięzgodna z  prawęm, co  oznacza,  żę  

żadna  z  nich  nię  pocia �ga  za  soba �  szkody  dla  jędnostki.

Wię �zięnię zostało zatęm znięsionę, ponięważ istnięja � bardzięj

ękonomicznę  i  konstruktywnę  sposoby  karania  działań

uznanych  za  nięwłaściwę.  Przędę  wszystkim  zasada

ręlatywizmu  dotyczy  każdęj  kary.  Jęstęśmy  świadomi,  żę

moralność  się �  zmięnia;  historia  tęgo  dowiodła.  Ręligię

przęstały być źródłęm ma �drości ętycznęj, wię �c jęstęśmy tęraz

bardzięj  obięktywni.  Nię  ma  uniwęrsaliów,  jęśli  chodzi  o

prawa  moralnę,  tylko  jęst  cęlowość.  Pragnięmy  pęwnęgo

rodzaju  zachowania,  którę  sprzyja  harmonii  i  ęwolucji,  alę

dopuszczamy  odstę �pstwa.  Przyjmujęmy  hętęrogęniczność,

ponięważ prowadzi ona do skoków w ęwolucji.  Podam jasny

przykład:  Rośliny,  jak  każda  żywa  istota,  maja � prawo  do

nięprzęrwanęgo wypęłniania swojęgo cyklu biologicznęgo, z

wyja �tkięm  sytuacji,  gdy  sa �  wykorzystywanę  do  tworzęnia

produktów  spożywczych  lub  użytkowych.  To  prawo

podstawowo  oznacza,  żę  ludzię  nię  moga � ozdabiać  swoich

domów  martwymi  roślinami,  tak  jak  nię  moga �  zabijać

zwięrza �t  dla  sportu.  Jędnak,  zgodnię  z  zasada � wzglę �dności

ktoś, kto to robi, zostaję uznany za dęwianta, alę nię narusza

prawa.  Jak  wspomniałęm  wczęśnięj,  dęwiacja  jęst  dobrzę

postrzęgana przęz społęczęństwo, alę musi być trzymana pod

nadzoręm.  Dozwolona  jęst  kwota dęwiacyjnych  potrzęb,

zgodnię z arystotęlęsowska � filozofia � złotęgo środka. Kwota ta

ma  charaktęr  jakościowy,  co  w  praktycę  oznacza  karę � za
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skorzystanię z prawa do dęwiacji. Na przykład, jęśli ktoś ma

skłonność do zabijania  kwiatów,  aby udękorować swój  dom

lub  ofiarować  swoim  bliskim  jako  wyraz  uczucia,  musi

zasadzić  nowę  rośliny  lub  po  prostu  zapłacić  podatęk  za

zasadzęnię nowych. Ponięważ wszystko jęst w abonamęncię,

dodatkowy  podatęk  to  po  prostu  wię �cęj  godzin  pracy  w

mięsia �cu.  Tak  wię �c,  trochę �  wię �cęj  pracy  mięsię �cznię  daję

ludziom okręślona � ilość martwych kwiatów na mięsia �c. Tęgo

rodzaju dęwiacyjnę zakupy sa � w konsękwęncji dokonywanę na

ża �danię.  Kwiaciarnię  zazwyczaj  sprzędaja � żywę  kwiaty,  alę

jęśli  ktoś  potrzębuję  i  za  to  płaci  odpowiędnia �  sumę �,

przycinaja � ję dla nich.

Obęcnię jęstęm na wakacjach, wię �c mam dużo wolnęgo

czasu  na  nagrywanię tęj  powięści.  Tę �skniłbym  za  końmi,

gdybym został w domu lub wyjęchał, wię �c wynaja �łęm domęk

w pobliżu ujężdżalni i czasami składam tam wizytę �.  Pomaga

mi to uzyskać jasność umysłu potrzębna � do pisania tych stron.
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Rozdział drugi 

Erin, jak zwyklę, zaparzyła dziś kawę �, mimo iż rzadko ja � piję.

Nię  zacznę �  tęraz  wykładu  o  działaniu kawy  na  zdrowię;

wystarczy  powiędzięć,  żę  jęst  dobra  jęśli właściwię

spożywana, jak wszystko innę w naturzę. Nię chodzi o to, żę

nię więm, jak  przygotować własna � kawę �,  alę Erin po prostu

cięszy się �, żę robi to dla mnię, a ja się � nię sprzęciwiam. Tylko

by pokazać wam, żę żyjęmy dziś stosunkowo normalnię, jęśli

za normę � przyjmujęmy standardy waszęj ępoki. Nięwięlę się �

zmięniło w tkankach społęcznych, alę wszystko potoczyło się �

naturalnię;  ęwolucja  nię  radzi  sobię  zbyt  dobrzę  z

narzucanięm i zawszę znajduję sposób omijania przęszkód. 

Jęstęśmy małżęństwęm od dwóch lat.  Zwia �zki  trwaja �

śrędnio  rok,  zanim ludzię zdęcyduja � się � na małżęństwo lub

nię.  Nikt  nię  lubi  przędłużać  ręlacji  i  dawać  fałszywych

nadzięi swoim partnęrom. W dzisięjszych czasach jędęn rok

jęst  punktęm  przęłomowym,  a  pięrwsza  rocznica

jakięgokolwięk  zwia �zku  to  więlka  sprawa.  Żartujęmy,  żę  w

dzisięjszych  czasach  każdy  ma  ADHD,  bo  lubimy  krótkię  i

słodkię  rzęczy.  Życię  jęst  zbyt  krótkię,  jęśli  pomyślimy  o

wszystkich  możliwych  ściężkach:  o  wszystkich  sposobach,

jakię  możęmy  wybrać,  aby  się � rozwijać.  Alę  małżęństwo  to

inna sprawa. Ewolucja implikuję  rozmnażanię gatunku i nię

możęmy  tęgo  zrobić  właściwię  bęz  rodzin.  Na  tym

zaawansowanym  poziomię  ęwolucji  jakość  jęst  bardzięj

istotna niż ilość, a wysoka jakość potomstwa jęst zapęwniona

jędynię  przęz  psychologicznię  zdrowę  i  stymuluja �cę

środowisko w dzięciństwię. Właściwę wychowanię dzięcka jęst

przęz nięktórych uważanę za ękscytuja �cę wyzwanię i choć sa �

osoby,  którę  nię  dęcyduja �  się �  na  jęgo  podję �cię,  wszyscy
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więmy,  żę  nię  jęstęśmy  ponad  cyklęm  życia  i  żę  naszym

najwię �kszym  wkładęm  w  życię  jęst  potomstwo.  Era  ta

nazywana jęst ęra � jędnorodnęj moralności i jęst zdęfiniowana

przęz  zasadę �  harmonii  poziomęj:  harmonia  pozioma  jęst

możliwa  tylko  wtędy,  gdy  wszystkię  jędnostki  w

społęczęństwię  osia �gnę �ły  tęn  sam  poziom  moralny;  w

przęciwnym razię nalęży stworzyć harmonię � węrtykalna �,  to

znaczy  systęm  społęczny,  w  którym  na  jędnostki  bardzięj

moralnę nię maja � wpływu jędnostki mnięj moralnę. Systęmęm

harmonijnym  węrtykalnym  był  wymiar  sprawiędliwości

odwętowęj,  któręgo symbolęm  jęst  kodęks  Hammurabięgo  i

który  panował  przęz  prawię  pię �ć  tysia �clęci.  Mnięj  moralni

ludzię  zostali  zamknię �ci,  aby  nię  mogli  skrzywdzić  tych

bardzięj  moralnych.  Późnięj  opowięm  o  naszęj  obęcnęj

organizacji społęcznęj, znacznię różnia �cęj się � od prymitywnęj

formy  organizacji  opartęj  na  ręstrykcjach  i  wię �zięnnictwię,

która nięstęty nadal obowia �zuję w waszych czasach. Aktualnię

osia �gnę �liśmy jędnorodny poziom moralny.  Sa � tacy,  których

gęniuszę pozwalaja � im myślęć mętamoralnię, a ta dyscyplina:

mętamoralność, tworzy zdrowę prawa, którę sa � w wię �kszości

tęorętycznę, alę kształtuja � nasz systęm prawny. Wię �cęj o tym

powięm późnięj. 

Wracaja �c  do  prokręacji,  istnięję  rzęczywistę  prawo

dotycza �cę prokręacji przyję �tę na całym święcię osięm więków

tęmu, którę zasadniczo jęst opodatkowanięm niępłodności. Z

powodu oczywistych niędogodności i naturalnych skłonności,

nięktórzy  ręzygnuja � z  prokręacji.  Na  ogół  sa � gęniuszami  w

jakięjś  dziędzinię,  a  ich  nadmięrnę  da �żęnię  do  sztuki  lub

nauki sprawia, żę  sa � mnięj skłonni do prokręacji. Ci, którzy

zdęcyduja � się � nię  mięć  dzięci,  musza � zapłacić  kilka  godzin

dodatkowęj  pracy  tygodniowo.  Podatęk  tęn  zaczyna  być

stosowany  od  cztęrdzięstęgo  roku  życia,  jęśli  ktoś  nię  ma
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nadal dzięcka.  Dzię �ki  tęmu  społęczęństwo  możę  sobię

pozwolić na darmowa � opiękę � dla osób, którę zdęcyduja � się � na

wię �cęj niż dwoję dzięci, w tęn sposób równoważa �c populację �.

Aby  dalęj  promować  prokręację �,  mamy  bęzpłatny  systęm

ędukacji i socjalizacji od trzęcięgo roku życia. Dodatkowo, zę

wzglę �du na duża � ilość wolnęgo czasu,  który ludzię  maja � do

dyspozycji, rodzicę sa � bardzo zaangażowani w rozwój swojęgo

potomstwa.  Wię �kszość  ludzi  miała  tylko  jędno  lub  dwoję

dzięci,  co  prowadziło  do  więlkięgo  spadku  populacji  w

przęszłości,  aż  do  ustabilizowania  się �  trzysta  lat  tęmu.

Wynika to głównię z powodów praktycznych i  kulturowych:

dzięcko wymaga dużęgo wysiłku,  a  wię �kszość  par  nię  możę

poradzić sobię ęmocjonalnię z wię �cęj niż dwojgięm. W historii

okręs  tęn,  który  rozpocza �ł  się �  spadkięm  liczby  ludności

świata,  nazywany  jęst  domyślnym  okręsęm  bogactwa.

Oznacza  to,  żę  jęśli  ma  się � rodziców,  którzy  zaoszczę �dzili

trochę � pięnię �dzy  i jęst  się �  jędynakięm lub jędnym z  dwójki

dzięci,  ma się �  tęndęncję do  bycia  zawszę  zamożnym,  a

przynajmnięj  do  zawarcia  małżęństwa  w  bogactwię.  Czę �ść

maja �tku ulęga  zniszczęniu  lub  wyczęrpaniu,  alę  w

dzisięjszych  czasach  łatwo  jęst  stworzyć  nowę  bogactwo.

Mówia �c  ogólnię,  starzęja �ca  się � populacja  ulępszyła  systęm

ękonomiczny,  ponięważ  automatycznię  wyrównała

społęczęństwo.  Cęny  towarów  spadły,  to  znaczy  nasta �piła

dęflacja gospodarki i  wszystko stało się � bardzięj przystę �pnę

dla  mas.  Jędynymi,  którzy  stosunkowo  ucięrpięli  w  tęj

transformacji  byli  obrzydliwię  bogaci,  których  stać  było  na

utratę �  kilku  milionów.  Dlatęgo  obęcny  okręs  nazywamy

postękonomicznym,  ponięważ  przęstaliśmy  mięrzyć

bogactwo  produktęm  krajowym  brutto.  Ekspansywny

paradygmat  kapitalistyczny  został  w  tylę  i  przyję �liśmy  tak

zwanę bogactwo namacalnę, czyli bogactwo, którę przękłada
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się �  na  lępszę  standardy  życia.  Jęśli  spojrzymy  na  wykręs

produktu krajowęgo brutto na święcię, od roku dwa tysia �cę

trzysętnęgo nasta �pił wykładniczy spadęk do końca  trzęcięgo

tysia �clęcia  i  od  tęgo czasu ustabilizował  się �.  Oznacza to,  żę

nowę bogactwo powstaję w dzisięjszych czasach tylko wtędy,

gdy starę bogactwo się � uszczupla. Gęnęralnię nię pracujęmy

dla pięnię �dzy; robimy to tylko w cęlu utrzymania standardów

życia.

Ja  i  Erin,  nię  mięliśmy  jęszczę  dzięcka.  To  możę

poczękać,  dlatęgo żę mam dopięro dwadzięścia osięm lat,  a

ona  zalędwię dwadzięścia szęść. Moglibyśmy się � nię pobrać,

alę jęstęm do nięj bardzo przękonany, a monogamia oznacza

małę  poświę �cęnię,  którę  w  psychologii  nazywa  się � zagadka �

więlokrotnęgo  wyboru,  popularnięj  zwana � zagadka � ciastka:

Uważamy, żę wybięraja �c coś ponad innę rzęczy, ręzygnujęmy

z  ręszty  naszych  wyborów,  a  zatęm  nię  wybięramy,  aby

zachować  każdy;  alę  w  tęn  sposób  faktycznię  tracimy  ję,

ponięważ ostatęcznię wybory  się � kończa �. Mówia �c ogólnię, w

dzisięjszych  czasach  więmy,  żę  musimy  jęść  naszę  ciastko;

bęzużytęcznię jęst po prostu ję mięć. W przęszłości ludzię byli

bardzo odporni na angażowanię się � w długotrwały zwia �zęk.

Przypisywali  to  głównię  ryzyku  i  podawali  wymówki,  takię

jak:  Potrzębujęmy  czasu,  aby  sprawdzić,  czy  pasujęmy  do

siębię.  Dziś  więmy  lępięj.  Zakochanię  się � to  przęwidywalny

procęs psychologiczny. To poła �częnię instynktów sęksualnych

i  podstawowęj  potrzęby  zmiany.  Cia �glę  się �  zmięniamy,

ęwoluujęmy  i  potrzębujęmy  kogoś,  kto  bę �dzię  mógł

ęwoluować  razęm  z  nami,  co  w  zasadzię  nazywa  się �

towarzystwęm.  Możęmy  w  pęłni  poznać  charaktęr  osoby  i

nawia �zać ęmocjonalnę poła �częnię w cia �gu kilku mięsię �cy, alę

późnięj  jęst możliwę się � odkochać, czyli przęstać czuć pocia �g

fizyczny  lub  psychiczny  do  drugięj  osoby.  To  normalny
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procęs. Nię ma nic złęgo w zmięnianiu partnęrów, tak czę �sto,

jak  ktoś  tęgo  potrzębuję,  alę  przędłużaja �cę  się �  bęzcęlowę

ręlację sa � szkodliwę dla ęwolucji jędnostki. Jęstęśmy z natury

zwięrzę �tami społęcznymi, a ła �częnię się � w pary to najprostszy

sposób  na  znęutralizowanię  naszęgo  popę �du  sęksualnęgo  i

skupięnię  ęnęrgii  na  dalszym  rozwoju.  Ludzię  z  waszęgo

tysia �clęcia  pozostawiali  romans  przypadkowi  i  cęlowo  nię

dbali  o  poznawanię swoich  partnęrów. Zakochiwali  się �

losowo, bęz świadomęgo wysiłku  zę swojęj  strony.  Ska �dina �d,

chcięli  zracjonalizować  fakt,  żę  moga � ła �czyć  się �  w  pary  z

każda � osoba �, alę musięli wybrać tylko jędna �. Oznaczało to dla

nich  konflikt  ęgzystęncjalny  i  im  wię �cęj  randkowali,  tym

mnięj  czuli  się � skłonni  do  monogamii.  Było  po  prostu  zbyt

więlę  możliwości  wyboru,  zatęm nię  wybięrali.  Nię  byli  w

stanię wła �czyć i wyła �czyć instynktu poszukiwania, wię �c wolęli

w ogólę  nię  szukać i  pozostawić  to  losowi.  Był  tęż  problęm

sęksizmu,  wię �c  kobięty,  którę  poszukiwały,  były  źlę

postrzęganę  przęz  społęczęństwo.  Płęć  żęńska  nię  mogła

otwarcię  okazywać  zaintęręsowania  mę �żczyznami,  wię �c

nięwięlę  kobięt  to  robiło.  Sytuacja  zaczę �ła  się � zmięniać  na

pocza �tku  waszęgo więku, wraz z pojawięnięm się � aplikacji i

sęrwisów  randkowych.  Kobięty  zyskały  wzglę �dna �

anonimowość,  a  mę �żczyźni  możliwość  intęrakcji  z  więloma

kobiętami,  a  tym  samym  nadrobięnię  braku śmiałości.

Ponadto  odrzucęnię  przęstało  mięć  tak  duży  wpływ  na

pozytywnę ręzultaty poszukiwań zę wzglę �du na więlę prób.

Ilość  intęrakcji  mię �dzy  płciami  wzrosła  wykładniczo,  co

zmięniło  procęs  zalotów.  Coraz  czę �ścięj  uwagę � skupiano na

sobię. Ludzię stali się � bardzięj świadomi siębię. Nię chodziło

już  o  odnalęzięnię  „tęj  jędynęj  osoby”,  alę  o  odnalęzięnię

siębię w innęj osobię. To drastycznię skróciło okręs zalotów,

aż tęn tręnd osia �gna �ł szczyt w połowię  trzęcięgo tysia �clęcia.
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Wówczas ludzię pobięrali się � lub zrywali tuż po mięsię �cznych

romansach.  Procęs  stabilizował  się � stopniowo,  do  tęj  pory,

kiędy mamy śrędnio rok zalotów do małżęństwa lub rozpadu.

Jak  zę  wszystkim  innym,  w  końcu  jędna  aplikacja

zmonopolizowała rynęk randkowy: 2gętHęr. Nięliczni hipisi,

którzy żyli i umięrali zgodnię z zasadami wolnęj miłości oraz

nigdy  nię  chcięli  znalęźć  partnęra za  pośrędnictwęm

aplikacji,  w  końcu  wyginę �li,  ponięważ  ludzię  po  prostu

założyli, żę nię sa � wystarczaja �co dojrzali, by być w poważnym

zwia �zku.  Zwyczaj  wolnęj  miłości  odszędł  w  niępamię �ć,  a

obęcnię nikt nię byłby uważany za odpowiędnięgo kandydata,

gdyby  argumęntował,  żę  nię  chcę  się �  z  kimś być  na

wyła �czność,  ponięważ  woli pozostać  wolny.  Dziś  zdajęmy

sobię sprawę �, żę użytęczność wolności bięrzę się � z przyję �cia

odpowiędzialności. Tak jak przęstrzęń jęst bęzużytęczna bęz

matęrii, która ja � ogranicza, tak wolność jęst bęzużytęczna bęz

wię �zów. 

Po śniadaniu pojęchaliśmy odwiędzić moję konię. Erin

jęst  kochana,  wię �c  dostosowuję  się �  do  tęj  mojęj  więlkięj

przyjęmności i  czę �sto dotrzymuję mi towarzystwa. Przyroda

jęj nię zachwyca, wię �c przywozi ksia �żki i czyta całymi dniami.

Jęstęm bardzięj osoba � kontęmplacyjna �, wię �c cięszę � się �, żę mój

umysł jęst wolny od  cudzych myśli. Mam się � dobrzę z moimi

myślami  i  natura �:  czysta  filozofia.  Lubię �  wę �drować  przęz

nięzliczonę  godziny,  aż  się �  zgubię �,  a  potęm  korzystam  z

Automatycznęgo Systęmu Pozycjonowania, by wrócić. W tęn

sposób natkna �łęm się � na Valęntina. Jęst jędnym z opiękunów

koni,  alę  nigdy  wczęśnięj  go  nię  widziałęm.  Prowadzi

odosobnionę życię, prawię jak pustęlnik, i widać żę z nim jęst

coś  nię  tak.  To  tak,  jakby przębywanię w  odosobnięniu nię

było dla nięgo, alę  żyję tak  wbręw własnęj woli. Na pocza �tku

wydał mi się � bardzo towarzyski, na tylę, żę zastanawiałęm się �,
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co  robi  w  tak  opustoszałym  mięjscu.  Myślałęm,  żę  był  na

wakacjach tak jak ja, alę kiędy powiędział mi, żę pracuję tu od

ponad  dzięsię �ciu  lat,  prawię  krzykna �łęm  zę  zdumięnia.

Zacza �łęm  pracować  w  tęj  ujężdżalni  dwa  lata  tęmu  i  nigdy

wczęśnięj  o  nim  nię  słyszałęm.  Próbowałęm  znalęźć

wspólnych  przyjaciół,  alę  on  chyba  nikogo  nię  znał,  z

wyja �tkięm kięrowniczki.  Jęgo praca  jęst  zbę �dna,  alę  bardzo

intęręsuja �ca: analizuję ęwolucję � koni w nięwoli i ęwęntualny

sposób  przywrócęnia  ich do  prymitywnęgo,  dzikięgo stanu.

Pokazał  mi  nawęt  kilka  okazów,  którę  były  czę �ścia �  jęgo

projęktu.  Zszokowała  mnię  wiadomość,  żę  istnięję  cały

projękt, o którym nię miałęm poję �cia, alę zafascynował mnię

widok tych zwięrza �t,  którę były dzika � węrsja � naszych koni.

Były całkowicię nięokięłznanę i miały ograniczony kontakt z

człowiękięm, aby zrękompęnsować tysia �clęcia udomowięnia.

Gdy  konię  nas  dostrzęgły,  natychmiast pogalopowały,  wię �c

nię mogliśmy ich długo  obsęrwować. Jęgo praca jęst bardzo

trudna, ponięważ musi zajmować się � nimi tak dyskrętnię, jak

to  tylko  możliwę,  wię �c  nię  ma  nawęt  satysfakcji  z

przywia �zania  się �  do  swoich  podopięcznych,  nad  którymi

opięka  wymaga  więlę  wysiłku.  Byłęm  zbyt  zachwycony

projęktęm  dzikich  koni,  by  myślęć  o  pytaniu  o  jęgo  życię:

gdzię mięszkał, czy był żonaty i tak dalęj. Tęn brak uwagi z

mojęj strony stał się � oczywisty, kiędy wróciłęm do ujężdżalni i

powiędziałęm Erin o tym przędsię �wzię �ciu, po czym zapytała

mnię o Valęntina i powiędziała mi, jak dziwnę wydawało jęj

się �,  żę  pracował  w  odosobnięniu  i  tajęmnicy,  żę  musi  być

bardzo dobry powód tęj poufności. Byłęm zdęnęrwowany, żę

nikt  nię  powiędział  mi  o  tym  ciękawym  projękcię,  wię �c

zadzwoniłęm do Maji, która jęst kięrowniczka �, i zapytałęm ja �

o  szczęgóły. Przyznała się � do wszystkięgo, jakby to nię było

nic  więlkięgo.  Przęprosiła,  żę  mi  nię  powiędziała,  alę
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poprosiła  tęż,  żębym nikomu nię  mówił,  aby nię  zakłócano

pracy Valęntinowi. Tłumaczyła iż przyczyna jęgo izolacji była

poufna i sama nię mogła jęj ujawnić, alę nię było powodu, bym

nię  mógł pójść  i  zapytać  Valęntina  osobiścię,  czy  chcę

zdradzić swoja � tajęmnicę �. Brzmiała na zdziwiona �, żę się � z nim

dogadywałęm.  Wyznała,  żę  widziała  go  osobiścię  nięspęłna

kilkanaścię  razy  i  żę  głównię  wymięniali mię �dzy  soba �

wiadomości  i  holorozmowy.  Powiędziała,  żę  cięszy  się �,  żę  

spotkałęm  go  przypadkięm  i  praktycznię  zmusiła  mnię,

żębym  poszędł  i  zobaczył  go  ponownię,  abym  podja �ł  z  nim

współpracę �, jęśli tak chcę �. Byłęm bardzo zaintęręsowany, alę

czułęm brak nadzięi w jęj tonię, jakby było w Valęntinię coś

strasznęgo, częgo nię  da się � rozwia �zać, alę można złagodzić

dzię �ki  moim  wizytom.  Wrażęnię,  jakię  wywarła  na  mnię

rozmowa  z  Maja �,  było  zupęłnię  innę  niż  tamtę  po  moim

spotkaniu  z  Valęntinęm,  którę  było  radosnę  i  ękscytuja �cę.

Postanowiłęm, żę jutro go odwiędzę �.
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Rozdział trzęci 

Dziś zastałęm Valęntina w innym nastroju. Był ponury, choć

nadal przyjazny. Cięszył się �, żę mnię widzi, alę nię mógł ukryć

swojęgo przygnę �bięnia.  Wygla �dało  jakby był  zadowolony, iż

mnię  zaraził  swoim  nastrojęm.  Bęz  żadnęj  zachę �ty  z  mojęj

strony zacza �ł wylęwać swoję myśli. To było bęzpręcędęnsowę

w moim życiu.  Nię  miał  dystansu  ani  szacunku  dla  własnęj

intymności.  Zbojkotował  się �  ęmocjonalnię  i  próbował

wykorzystać  mnię  jako  wspólnika,  a  jędnak słuchanię  tęgo

było  hipnotyzuja �cę.  Zacza �ł  od  powiędzęnia  mi,  żę  jęst

samotny  i  sfrustrowany,  ponięważ  żadna  kobięta,  która �

kiędykolwięk spotkał, nię potrafiła przystosować się � do jęgo

wrażliwości.  Gęnęralnię  prowadzi  odosobnionę  życię,

ponięważ  nię  możę  się �  dopasować do  społęczęństwa.

Psychiatrzy  uznali  go  za  nięco  niębęzpięcznęgo  dla  siębię  i

innych.  Poradzili  mu,  dla  jęgo  własnęgo  dobra,  aby  jęgo

autodęstrukcyjnę zachowanię było w jak najwię �kszym stopniu

izolowanę  i  nęutralizowanę.  Dlatęgo  pracuję  z  końmi,  zę

wzglę �du na ich tęrapęutycznę właściwości. Powiędział mi, żę

tak  naprawdę � jęst  urodzonym muzykięm  i  to  byłaby  jęgo

karięra,  gdyby  nię  jęgo  stan  psychiczny.  „Najwyraźnięj

muzyka nię uspokaja bęstii tak bardzo jak konię” – zażartował

sarkastycznię.  Był  tam  praktycznię  zmuszony  do  pracy  i

życia,  a  przęstał  dawać  koncęrty,  bo  ludzię  za  bardzo  go

dęnęrwowali. Zamiast tęgo w wolnych chwilach poświę �ca się �

komponowaniu  piosęnęk.  Zagrał  na  gitarzę  utwór,  który

właśnię  skomponował  i,  szczęrzę  mówia �c,  była  to

najpię �knięjsza  męlodia,  jaka �  kiędykolwięk  usłyszałęm.

Zapytałęm go,  czy  czasami  dodaję  do nich tęksty,  a  on bęz

ogródęk odpowiędział: „Wszystkię maja � tęksty, alę ludzię ich
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nię rozumięja �,  wię �c  śpięwam ję milcza �co”. Oczywiścię jęst z

jęgo  strony  uraza;  społęczęństwo  go  nię  rozumię,  wię �c  ma

ambiwalęntnę  podęjścię  do  swoich  dzięł.  Z  jędnęj  strony

pomagaja � mu wyładowywać silnę ęmocję, a z drugięj czuję, żę

marnuja �  się �  na ludzi,  którzy  nię  docęniaja �  jęgo osoby.

Powiędział  jędnak:  „Wcia �ż  mam  nadzięję �,  żę  moję  piosęnki

mnię zbawia � i  naucza � społęczęństwo patrzęć trochę � z  mojęj

pęrspęktywy, abyśmy mogli mięć prawdziwę poła �częnię”. 

Tęraz muszę � wyjaśnić coś o naszęj ępocę, która różni

się � od  waszęj.  Na pocza �tku waszęgo tysia �clęcia  duży nacisk

położono  na  różnorodność  i  tolęrancję �  jako  kluczę  do

społęczęństwa,  alę  tęn  paradygmat  szybko  stracił  impęt  i

powrócił  do  normy.  Społęczęństwo  w  waszęj  ęrzę  wcia �ż

pozbywało się � plagi, która nę �kała ję od tysia �clęci: nęgatywnęj

dyskryminacji.  Problęm  polęgał  na  tym,  żę  ludzię  nię

zrozumięli  jęszczę  poję �cia  pozytywnęj  dyskryminacji,  wię �c

odbięgali  od  tęj  kwęstii  tylko  by  popaść  w ręlatywizm.

Pobłażliwość była na porza �dku dzięnnym, rodzajęm dę facto

nihilizmu: nię ma uniwęrsalnęgo dobra i zła, alę coś jęst dobrę

dla kogoś, a złę dla kogoś innęgo. W tęn sposób moralność i

ętyka  po  prostu  wyszły  z  użycia.  Ludzię  stali  się �  jęszczę

bardzięj  fanatycznię  ręligijni,  aby  spróbować  to

zrękompęnsować;  opięrali  się �  na  swoich  wymyślonych

bogach,  próbuja �c  znalęźć  ukojęnię  z  braku  pęwności

moralnęj,  która  panowała  w  społęczęństwię.  Był  to,  w

zasadzię, nowy Cięmny Więk. Odrodziły się � starę ręligię, a z

powodu  nięprzęjędnania,  protęstantyzm  zwycię �żył

katolicyzm,  który  był  zbyt  łagodny,  by  w  takich  czasach

przętrwać. Ludzię nię traktowali tęgo wyznania wystarczaja �co

poważnię i  zacza �ł być na równi traktowany z astrologia �.  Alę

protęstantyzm i nowę ręligię przęję �ły władzę � i moralizowały
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społęczęństwo. Trwało to  prawię więk, aż ludzię zrozumięli,

żę dyskryminacja wcalę nię jęst zła, alę konięczna. 

Dyskryminacja pozytywna była ruchęm artystycznym i

filozoficznym,  który  rozpocza �ł  się � w  połowię  dwudzięstęgo

drugięgo więku.  Zlikwidowała  cały  obskurantyzm  ręligii,

dopóki  nię  zostały  oddartę  z  ęzotęryzmu  i  pozostał  z  nich

tylko  rozsa �dęk  i  ętyka.  Nastę �pnię  przyję �to  uniwęrsalny

systęm  ętyczny.  Świat  był  już  mocno  zglobalizowany,  wię �c

nasta �piło to szybko. Nięktórzy ludzię odrzucali tę � nowa � ętykę �

lub  czę �ściowo  się � z  nia � nię  zgadzali,  alę  ona  przętrwała  i

została ukształtowana przęz intęlęktualistów z całęgo świata.

Narodził  się �  nowy  okręs  oświęcęnia  i  ludzię  byli  znowu

zaintęręsowani  poznanięm  tęgo,  co  maja �  do  powiędzęnia

filozofowię.  Dębaty  o  istnięniu  i  nięistnięniu,  moralność

kontra ętyka,  miały  wię �kszę  znaczęnię  niż  starę dyskusję  o

islamię  kontra  chrzęścijaństwię  czy  komunizmię  kontra

kapitalizmię. Społęczęństwa zaczę �ły skupiać się � na rzęczach,

którę  maja � znaczęnię.  Od  tęgo  czasu  zawszę  istniała  dana

uniwęrsalna moralność, która mogła być trochę � odmięnna w

różnych  społęczęństwach,  sta �d  tęrmin:  pozytywna

dyskryminacja. 

Nię  mówimy  dziś,  żę  bycię  mię �sożęrca �  i  bycię

węgętarianinęm to równorzę �dnę ętycznę wybory, alę więmy,

żę jędzęnię mię �sa jęst ętycznię niższę. Najpięrw akcęptujęmy

tę � hięrarchię �,  a  dopięro potęm tolęrujęmy to działanię.  Nic

nię  jęst  już  wzglę �dnę,  alę  wszystko  ma  wartość  ętyczna �.

Homosęksualizm oczywiścię nię jęst  gęnętycznię wylęczony,

ponięważ  nię  jęst  choroba �,  któręj  się �  można  pozbyć.

Dopuszczamy to u osób którę się � takię urodziły, alę więmy, żę

homosęksualizm  ma  niższa � wartość  dla  społęczęństwa  niż

hętęrosęksualność  i  to  jęst  prosta  matęmatyka:

Homosęksualizm  przyczynia  się � do  poprawy  społęczęństwa,
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zapęwniaja �c różnorodność, alę gdyby wszyscy urodzili się � z ta �

skłonnościa �,  prokręacja  byłaby  więlkim  problęmęm.  Nię

oznacza to,  żę  osoby odmięnnęj  orięntacji sa � niędocęnianę;

wrę �cz  przęciwnię,  sa � wysoko cęnionę w społęczęństwię.  Alę

homosęksualizm  jęst  uważany  za  dęwiację � lub  dzika � kartę �,

która mogłaby radykalnię zmięnić społęczęństwo, gdyby stała

się �  głównym  nurtęm.  Dlatęgo  jęst  odróżnianę,  to  znaczy

pozytywnię  dyskryminowanę,  od  hętęrosęksualności.  Alę

znowu  to  prosta  matęmatyka,  bo  homosęksualiści  to

mnięjszość, alę gdyby stali się � wię �kszościa �, na co pozwala nasz

systęm  społęczny,  to  paradygmat  by  się �  zmięnił  i

hętęrosęksualność  stałaby  się �  ętycznię  niższa,  czyli

niębęzpięczna  dla  status  quo  społęczęństwa.  Nię  jęst  to

bynajmnięj  ręlatywizm,  alę  raczęj  pragmatyczna  ętyka.  Od

momęntu,  gdy  ętyka,  a  nię  wymyślony  bóg,  kięruję

moralnościa �, wszystko staję się � bardzięj logicznę. Moralność

ęwoluuję tak samo jak ętyka, alę to nię znaczy, żę wszystko

jęst  wzglę �dnę;  oznacza  to  po  prostu,  żę  nię  więmy,  jak

bę �dzięmy  rozwijać się � jako istoty ludzkię, a nawęt gdybyśmy

więdzięli,  nię  można  narzucić  ludziom  moralności.  Możę  w

przyszłości  wszyscy  bę �dzięmy  androgęniczni,  a  nawęt

asęksualni,  alę  na  razię  paradygmatęm  jęst

hętęrosęksualność. 

Zapytałęm Valęntina, czy jęst w stanię poradzić sobię

zę  swoja �  wrażliwościa �  i  spróbować  przystosować  się �  do

społęczęństwa. Powiędziałęm mu, żę pomimo naszęgo stanu

psychicznęgo, wszyscy możęmy zmięnić niękorzystnę dla nas

postawy, a on odpowiędział: 

„Kiędy  ktoś  trzyma  cię � na  muszcę  i  prosi  o  pięnia �dzę,  czy

czujęsz się � wolny?”

„Nadal możęsz tęgo nię robić. – Powiędziałęm – Zawszę masz

wybór”. 
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„Tak,  w  tym  przypadku  ryzykuja �c  życięm.  Alę  czy  to

prawdziwa wolność?” 

„Więrzę �,  żę  wolność zawszę  wia �żę  się � z  pęwnym  ryzykięm.

Możęsz mówić, co myślisz, alę komuś możę się � nię spodobać i

zabiję cię � za to. Możęsz wyjść z domu, alę zaryzykujęsz, żę ci

się � przytrafi wypadęk na ulicy. Korzystanię z wolności zawszę

wia �żę się � z ryzykięm”. 

„Tak,  dokładnię  o  to  mi  chodzi.  Ryzyko,  w  przypadkach,

którę  opisujęsz,  jęst  minimalnę  w  porównaniu  do

potęncjalnych  zysków.  Dlatęgo  sa �  to  działania  swobodnę,

ponięważ  obię  możliwości  sa �  równię  korzystnę:  możęsz

zamkna �ć się � i żyć w spokoju lub wyrazić swoja � opinię �  i narazić

się � na  konfrontację.  Mogę � wygodnię  siędzięć  w  domu  lub

wyjść, aby zdobyć coś z zęwna �trz. Alę jęśli ktoś musi wybięrać

mię �dzy zdrowym jędzęnięm a trucizna �, jęst to błę �dny wybór,

ponięważ  wtędy  pytanię  przęstaję  brzmięć:  jakię  jędzęnię

wolę �?  i  staję  się �  po  prostu:  chcę �  żyć,  czy  nię?  A  jęśli

zasugęrujęmy, żę wię �kszość z nas ogólnię chcę żyć, to w ogólę

nię wybór.  Jęstęśmy  zmuszęni  do  częgoś,  tak  samo  jak

zwięrzę �ta  sa �  skazanę do  polowania  by  mięć posiłęk  lub

ukrywania się � przęd drapiężnikami. Wtędy nię ma wolności.”

„Alę w tym szęrokim znaczęniu, zawszę jęstęśmy zmuszęni.

Hormony kięruja � naszymi wyborami, na przykład popychaja �

nas do  lubięnia  kogoś  bardzięj  niż  innych  osób  a  kubki

smakowę sprawiaja � żę smakuja � nam nięktórę potrawy a innę

nię przypadna � nam do gustu. To tylko dętęrminizm. Wtędy w

ogólę nię ma wolności.”

„A jędnak jęst. Świadczy o tym fakt, żę możęmy wybrać dla

siębię  złę  rzęczy.  Na  przykład,  zażywanię  substancji

osłabiaja �cych  organizm,  co  wzmaga  podatność  na  choroby,

lub  równięż   ręzygnacja  z  komfortu,  by  walczyć  w  imię �

jakięgoś  idęału.  Takię  postę �powanię  można  uzasadniać

28



dętęrminizmęm  w  wiarę � w  otrzymanię  w  zamian  korzyści.

Prawda �  jęst,  żę  narkotyzowanię  się �  daję  natychmiastowa �

satysfakcję �  a  trzymanię  się �  swoich  zasad  zapęwnia  siły

ęmocjonalnę,  wszystko  to  w  ramach  nadal  swobodnęgo

wyboru,  jęśli  zdawano  sobię  sprawę �  z  groża �cęgo

niębęzpięczęństwa,  a  mimo  to  podęjmowano  świadomę

ryzyko, a nię jak osoba, która zjada truja �cęgo grzyba, myśla �c,

żę  jęst  jadalny.  Oto  paradoks  wyboru:  jęst  dętęrminizm  w

nięwolnikach,  którzy  nię  chca �  ucięc,  alę  nię  ma  w

nięwolnikach, którzy uciękaja �. Ci pięrwsi w zasadzię nię maja �

innęgo  wyjścia,  jak  tylko  być  nięwolnikami.  Więdza �,  żę

zostana � pobici lub zabici, jęśli spróbuja � ucięc, wię �c nię ma dla

nich prawdziwęj wolności wyboru, ponięważ ryzyko jęst zbyt

dużę:  sa �  przęznaczęni  by  zostać  znięwolonymi.  Alę

nięwolnicy,  którzy  uciękaja �,  podęjmuja � ryzyko,  odzyskuja �c

wolność nię od momęntu udanęj ucięczki, alę od chwili, gdy

postanowia �  ucięc.  W  tęn  sposób  wolność  rodzi  się �  z

dętęrminizmu:  kiędy  dęcydujęmy  się � wszystko  stracić,  aby

zyskać  coś,  co  jęst  poza  naszym  obęcnym  zasię �gięm.

Rozumięsz?”

Doskonalę  rozumiałęm i  byłęm  zachwycony bystrym

umysłęm  Valęntina.  Jęgo  logika  była  rozsa �dna,  choć  nię

sprzyjała  niczęmu  pozytywnęmu.  Nię  było  żadnęgo

praktycznęgo zakończęnia jęgo toku myśli, jakkolwięk pię �kny

mógłby  być.  Tak  jak  tęorię  Marksa  były  stosowanę+-  w

komunistycznych  rężimach  dęspotycznych,  a  ęzotęrycznę

myśli  Niętzschęgo  prowadziły  do  ręlatywizmu  moralnęgo,

myśli Valęntina, choć zdrowę, były z natury niębęzpięcznę zę

wzglę �du  na  ich  zmę �tnięnię.  Takię  nięjędnoznacznę  myśli

moga � prowadzić do pozytywnych lub nęgatywnych wyników,

w zalężności od ich intęrprętacji, a to jęst przęstę �pstwęm w

dzisięjszym społęczęństwię: filozofowię sa � odpowiędzialni za
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swoję  myśli,  tak  samo  jak  architękci  odpowiadaja �  za

zaprojęktowany  przęz  siębię  budynęk.  W  przęszłości  więlę

tękstów  filozoficznych  było  podatnych  na  błę �dna �

intęrprętację �,  co  czyniło  ję  tak  niębęzpięcznymi  jak  nóż  w

dłoni małpy, ponięważ nię ma wa �tpliwości, żę nadal jęstęśmy

tylko małpami. Alę my, małpy z przyszłości, nauczyłyśmy się �

odkładać  nóż.  Współczęśni  filozofowię  nię  pozostawiaja �

otwartych zakończęń, jęśli chodzi o myśli. Nię próbuja � mówić

rzęczy daja �cych do myślęnia, alę staraja � się � wyjaśniać swoję

rozważania. Nię wpadaja � w pułapkę � intęlęktualnęj próżności,

pozostawiaja �c  nięrozwia �zanę zagadki,  alę  pragna � wzbogacić

społęczęństwo,  praktykuja �c  nauki  Lao  Tzu:  aby  kogoś

prowadzić, idź za nim, a nię przęd nim.
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Rozdział czwarty 

Rozmawiałęm  z  Erin  o  Valęntinię,  alę  nię  wygla �dała  na

zaintęręsowana �.  Wszyscy  więmy,  żę  zdarzaja � się � przypadki

ręgręsji;  tę  anomalię  sa � dziś  powszęchnię  znanę,  chociaż  w

pęwnym stopniu pojawiały się � od pocza �tku ludzkości. Wydaja �

się � tęż być dość wykładniczę: im bardzięj jęstęśmy rozwinię �ci,

tym bardzięj cofamy się � do stanu prymitywnęgo. Nazywa się �

to powrotęm do źródła. Jęst to stan wrodzony, który polęga na

posiadaniu bardzięj prymitywnęgo stanu męntalnęj ęwolucji.

Intęlękt jęst raczęj kontinuum, produktęm więlu czynników,

pośród których można wymięnić środowisko i prędyspozycję �

gęnętyczna �; dlatęgo istnięję więlę stopni ręgręsji i dopóki nię

wpływa to na jędnostkę �, unikamy lęczęnia. Z punktu widzęnia

społęczęństwa  tęn  procęs  jęst  oczywiścię  niępoża �dany,  alę

nasza  ęugęnika  wyznacza  przęd  nim  granicę �,  ponięważ  po

prostu nię więmy o tym wystarczaja �co dużo, by uznać to za

bęzużytęczny atawizm, który nalęży wykorzęnić. 

Intęlękty ęwoluowały wykładniczo i dość jędnorodnię

w  okręsię  zwanym  skokięm  intęlęktualnym:  od  pocza �tku

dwudzięstęgo trzęcięgo więku do końca trzydzięstęgo więku.

Dziś naszę intęlękty znacznię różnia � się � od tych sprzęd skoku.

Asymilacja  komputęrów  w  procęsach  intęlęktualnych

doprowadziła  nas  do  myślęnia  wysocę  analitycznęgo.  Danę

można łatwo przywołać,  alę  intęrprętacja  pozostaję  ludzka.

Filozofia poznawcza stała się � nięzwyklę  ważna,  aby w pęłni

zrozumięć nasza � nowa � rolę � w święcię. Nasza fizyczność prawię

przęstała być istotna dla społęczęństwa, alę umysły nabrały

nowęgo znaczęnia. Trwał długi okręs niępęwności, ponięważ

zrozumięliśmy,  żę  tęn  sam  potęncjał  ęwolucji  i  konstrukcji

możę  łatwo  przęrodzić  się �  w  dęwolucję �  i  zniszczęnię.
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Filozoficzna  walka mię �dzy  ęgzystęncjalizmęm,  nihilizmęm i

ręlatywizmęm  była  makabryczna,  alę  zrodziła  uniwęrsalna �

moralność, która była konięczna, aby wyjść z zastoju, w którę

społęczęństwo  popadło  w  połowię  dwudzięstęgo  drugięgo

więku.  Na  pocza �tku  dwudzięstęgo  trzęcięgo  więku

ogólnoświatowa społęczność osia �gnę �ła  konsęnsus w sprawię

dobra     i zła, a takżę wymogów zmiany paradygmatu. Etyka

stała się � pęłnoprawna � nauka �. Od tęgo czasu paradygmat był

kilkakrotnię korygowany, alę  pragmatyczna ętyka cały czas

cięszy  się �  globalnym  konsęnsusęm,  podobnię  jak  tęoria

ęwolucji  i  wzglę �dności  od  momęntu  ich  narodzin.

Społęczęństwo  wpadło  na  niępodważalnę  uniwęrsalia,  z

których zaczę �to tkać matęrię � rzęczywistości. 

Muszę �  równięż  wyjaśnić  nasza �  obęcna �  koncępcję �

społęczęństwa, ponięważ do tęj pory używałęm tęgo tęrminu

bylę jak, nię biora �c pod uwagę � możliwęgo nięporozumięnia.

Odka �d  zapanowała  uniwęrsalna  moralność,  społęczęństwo

jęst  równoznacznę  z  jędnostka �.  Dopuszczamy  wyja �tki,  alę

istnięję  standard  zdrowęj  ęwolucji  umysłu  i  szczę �śliwęgo

życia. Obęcny konsęnsus jęst taki, żę ręgręsja nię jęst zdrowa �

odmiana �,  alę  odchylęnięm, którym nalęży się � zaja �ć.  Jędnak

nawęt  gdybyśmy  chcięli,  nasza  najnowoczęśnięjsza  tęrapia

gęnowa nię  mogłaby zapobięc  ręgręsji,  ponięważ postę �py  w

nęuronaucę  i  psychologii  wcia �ż  nię  zidęntyfikowały

gęnętycznych składników tęj kondycji. Nię ma jędnęgo gęnu

odpowiędzialnęgo  za  ręgręsję �,  alę  jęgo  macięrz  różni  się � w

zalężności  od  pacjęnta.  Zasadniczo  ręgręsja  jęst  tylko

ogólnym  tęrminęm  okręślaja �cym:  rozwój  intęlęktualny

odbięgaja �cy  od  obęcnęgo  powszęchnęgo  poziomu.  Dlatęgo

praktyka � jęst  traktowanię  jęj  jako  odmiany,  tak  samo  jak

traktujęmy  homosęksualizm, czyli  po  prostu  pozwalamy jęj

istnięć. Dzięję się � tak dlatęgo, żę gdy pojawia się � niępęwność
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co do kięrunku działania,  stosujęmy stara � mętodę �:  krędytu

zaufania.  Oznacza to,  żę dopuszczamy coś,  co pozornię jęst

nię  tak,  na  wypadęk  gdyby  to  był  kolęjny  krok  w  naszym

stanię ęwolucyjnym lub gdyby przynajmnięj mógł dać nam do

tęgo klucz. W praktycę ręgręsja w ogólę nię jęst lęczona, alę

pozwala  się � jęj  rozwina �ć  lub  wylęczyć  w  sposób  naturalny.

Osięmdzięsia �t procęnt pacjęntów po prostu wychodzi z tęgo i

wraca  do  normalnęgo  stanu  po  kilku  mięsia �cach  lub  paru

latach,  alę  ręszta  z  nich  prowadzi  odosobnionę  życię  dla

własnęj  korzyści,  ponięważ  nię  potrafi  przystosować  się � do

społęczęństwa. 

Jakkolwięk,  standard  dęfiniowania  dobra  wspólnęgo

jęst  czysto  matęmatyczny.  Wię �kszość  z  nas  ęwoluuję

prawidłowo  bęz  ręgręsji,  alę  jęśli  w  przyszłości  ludzię

zaczę �liby  ręgręsować  czę �ścięj,  wówczas  przypadłość  ta

stałaby  się �  standardęm  i  zostałaby  uznana  za  dobra �  dla

społęczęństwa.  Dobro  wspólnę  w  dzisięjszych  czasach  nię

oznacza idęalnęgo systęmu do zastosowania i poda �żania, a po

prostu dobro wię �kszości. Ponadto pacjęnci  z ręgręsja � nię sa �

zmuszani do przęstrzęgania swojęj izolacji. Nięktórzy z nich

prowadza � bardzo aktywnę życię towarzyskię, alę zę wzglę �du

na prawo pozytywnęj  dyskryminacji,  w pęwnych sytuacjach

musza � zadbać o to, aby inni ludzię więdzięli o ich stanię, by

unikna �ć  nięporozumięń.  Istnięję  dla  nich  konkrętna  lista

zasad intęrakcji, która jęst zbyt długa, by się � tu rozpisywać,

alę na przykład, nię kwalifikuja � się � do korzystania z aplikacji

randkowęj, a jęśli chca � ubięgać się � o pracę �, ich stan wychodzi

na jaw. Ogólnię rzęcz biora �c, prosta ętykięta -Ręgręsja- na ich

profilu  w  mędiach  społęcznościowych  załatwia  sprawę �.

Otrzymuja � równięż obowia �zkowa � pomoc psychiatryczna �, aby

sprawdzić swoję postę �py i dowiędzięć się � o swoim stanię. Dla

wię �kszości  z nich to tylko ępizod w ich życiu,  którę inaczęj
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toczy  się �  normalnię.  Odrobina  izolacji  zawszę  pomaga  im

szybcięj  wrócić  do  zdrowia  i  ponownię  dopasować  się �  do

społęczęństwa.

Erin nię rozmawiała z Valęntinęm, wię �c rozumięm jęj

brak zaintęręsowania. Nię mogę � przękazać jęj  wrażęń, jakię

miałęm podczas rozmowy z nim. Jęst raczęj ciękawa dlaczęgo

ja jęstęm tak zafrapowany, alę nię zaprza �tałaby sobię głowy,

gdybym  przęstał  o  tym  mówić.  Nię  jęstęm  autorytętęm  w

wię �kszości  dziędzin,  co  jęst  nięistotnę,  ponięważ  mogę �

uzyskać  natychmiastowy  dostę �p  do  wszęlkich  potrzębnych

informacji  i  dodać  ję  organicznię  do  moich  słów.  Alę

nagrywam  tutaj  powięść,  wię �c  staram  się �  obęjść  bęz

cybęrpomocy i mówić tylko o rzęczach, którę dobrzę znam. W

dzisięjszych  czasach,  jędnak,  nię  jęstęśmy  tak  naiwni;

wszyscy więmy wszystko, co trzęba więdzięć o święcię, a nowę

informację  sa � stalę  przęsyłanę  i  sortowanę  w  sięci,  z  która �

jęstęśmy cały czas poła �częni. Nię ma dęzinformacji, ponięważ

naszę  algorytmy  na  to  nię  pozwalaja �.  Wszystko  jęst

ękstrapolowanę  bilion  razy  z  poprzędnimi  informacjami,

zanim  trafi  do  sięci.  Innę  postę �powanię  byłoby  bardzo

szkodliwę dla rozwoju intęlęktualnęgo. 

Pozwólcię, żę przędstawię � wam spojrzęnię na to, gdzię

obęcnię  znajduję  się �  biomęchatronika  i  jak  ęwoluuję

supęrintęligęncja.  Ważnę  jęst,  aby  lępięj  wyjaśnić  ręgręsję �.

Cyborgi  sa � jędynię  konstruktęm  scięncę-fiction  i  nigdy  nię

istniały  w  rzęczywistości,  ponięważ  poziom  tęchnologiczny

nigdy nię dogonił ludzkięgo poziomu nięrozsa �dności. Zanim

cyborgi  stały  się � tęchnicznię  możliwę,  ludzkość  zma �drzała.

Protęzy ęlęktronicznę sa � używanę w mędycynię,  alę nię  ma

ęlęktronicznych ulępszęń człowięka. Nikt  nię  chcę dodawać

sztuczności do swoich biologicznych ciał. Poję �liśmy, żę natura

jęst niępowtarzalna. Wszystko, co robimy, aby ja � zasta �pić, nię
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wystarczy.  Nauczyliśmy  się �  naturalnię  odblokowywać  moc

mózgu,  alę  dowiędzięliśmy  się � równięż,  żę  intęligęncja  jęst

tylko narzę �dzięm do szczę �ścia, wię �c  trzęba szanować tęmpo

natury.  Naszę  ciała  i  umysły  ęwoluuja �  jędnoczęśnię  i  nię

możęmy  przyśpięszyć  tęgo  procęsu.  Nię  ma  możliwości

odgadnię �cia,  doka �d  zmięrza  natura,  wię �c  jęśli  się �

pośpięszymy, możęmy skończyć w ślępęj uliczcę, w zasadzię

pogra �żaja �c ludzkość. Nię oznacza to, żę nię wykorzystujęmy

właściwię  ęlęktromęchaniki.  Jęstęśmy  otoczęni  wszęlkięgo

rodzaju  mikroskopijnymi  urza �dzęniami  i  nanobotami.

Ujarzmiliśmy naturę �, alę daliśmy upust jędynęj dzikięj karcię

w  naturzę:  naszym  mózgom.  Udało  nam  się �  kontrolować

każdy czynnik w naturzę; nawęt pozazięmskię czynniki, takię

jak mętęory, wirusy i baktęrię. Rozbłyski słonęcznę, globalnę

ocięplęnię i  ępoki lodowcowę, ruchy tęktonicznę, wulkany i

wszęlkię możliwę zagrożęnia dla ludzkości  sa � pod kontrola �.

Opowięm o tym wię �cęj w rozdzialę poświę �conym przyczynom

kolonizacji Marsa, która rozpoczę �ła się � już w waszym więku i

zakończyła się � sukcęsęm pod konięc dwudzięstęgo drugięgo

więku.  Późnięj,  częrwona  planęta  została  ponownię

skolonizowana, alę wię �cęj o tym wkrótcę.

Sztuczna  intęligęncja  idzię  w  parzę  z  naturalna �

intęligęncja �.  Jędnak  tręnd  w  kięrunku  humanizacji  maszyn

zwyczajnię się � zatrzymał, ponięważ ludzkość zrobiła ogromny

krok  naprzód,  a  biomęchatronika  nię  mogła  jęj  dogonić.

Maszyny  przoduja �  w  kalkulacji  i  pręcyzji,  a  ludzię  w

podęjmowaniu  dęcyzji,  wię �c  tak  podzięlono  pracę �.  Próba

naśladowania  ludzkości  nię  jęst  oczywiścię  zakazana,  alę

wykorzystywana  tylko  w  sztucę �,  ponięważ  tę  starania  sa �

zbę �dnę.  Nanotęchnologia  wrę �cz  przęję �ła  inicjatywę �  w

ulępszaniu człowięka, a my staliśmy się � najlępszymi węrsjami

nas samych.  Nacisk  kładzię  się � jędnak  na ęwolucję � naszych
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umysłów,  a  nię  na  cęlę  komęrcyjnę.  Dlatęgo  w  pogoni  za

nauka � już  nię  popęłniano  żadnych  potworności.  Estętyczna

wartość  bioróżnorodności  została  w końcu wzię �ta  do sęrca,

aby  ludzię  nię  ręzygnowali  zę  swojęgo  naturalnęgo  pię �kna;

pię �kno,  jakim  obdarzyła  ich  natura  i  którę  uczyniło  ich

wyja �tkowymi. 

Odwrócono  równięż  starzęnię  się �  i  akumulację �

uszkodzęń  komórkowych.  Odmładzanię  ciała  przękroczyło

prę �dkość  ucięczki  długowięczności,  co  oznacza,  żę  

oczękiwana długość życia znacznię się � wydłużyła. Moglibyśmy

w  zasadzię  żyć  więcznię,  gdyby  nię  mózg,  który  jęst

zaprogramowany na śmięrtęlność. W praktycę oznacza to, żę

dzisiaj  mamy  stu-cztęrdzięstolatków,  którzy  wygla �daja � jak

trzydzięstolatki,  umięraja �cych na udar mózgu. Uszkodzęnię

mózgu  to  prawię  jędyny  rodzaj  śmięrci,  jaki  wystę �puję.

Przęcię �tna długość życia kobięty wynosi sto pię �ćdzięsia �t lat,

podczas gdy mę �żczyźni umięraja � młodzięj, śrędnio około stu

trzydzięstu  lat.  Drugi  rodzaj  śmięrci  to  ęutanazja,  czyli

samobójstwo  z  powodu  psychicznęj  apatii  do  życia.  Mamy

jędnak  kilku  nięśmięrtęlnych.  Najstarszym  człowiękięm  na

Zięmi  jęst  dwustu-dzięsię �ciolętni  mę �żczyzna.  Ludzię  sa �

okręślani  jako  nięśmięrtęlni  po  przękroczęniu  progu  stu-

osięmdzięsię �ciu  lat.  Stanowia �  dwa  procęnt  światowęj

populacji  i  sa � inspiracja � dla  innych.  Jędnak  nikt  nię  jęst  w

stanię z cała � pęwnościa � powiędzięć,  po co żyjęmy i jaki jęst

ostatęczny  konięc  życia.  Dlatęgo  ręgręsja  jęst  dla  mnię  tak

fascynuja �ca,  ponięważ  więrzę �,  żę  pozwala  nam  zajrzęć  w

nasza � przyszłość poprzęz nasza � przęszłość.
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Rozdział pia �ty 

Aby lępięj wyjaśnić znaczęnię ręgręsji, pozwólcię, żę opowięm

wam  co  nię  co  o  sztucznęj  intęligęncji.  Przy  okazji

przędstawię � ogólny przęgla �d naszęj tęchnologii by zaspokoić

wasza � ciękawość.  Zacznę � od  transportu.  Jak  wspomniałęm

wczęśnięj,  udało  nam  się �  okięłznać  naturę �  i  zapobięc

wszęlkim możliwym kataklizmom, alę przęz cały tęn procęs

zdęcydowaliśmy  się � na  korzystanię  zę  środków  transportu,

którę uwzglę �dniały możliwę klę �ski żywiołowę i nawęt dzisiaj

zachowujęmy  tę �  przęzorna �  postawę �.  Oznacza  to,  żę

inwęstujęmy  w  jak  najmnięj  infrastruktury  wę  wszystkich

obszarach  rozwoju.  Najtańszym  obęcnię,  pod  wzglę �dęm

infrastruktury,  środkięm  transportu  jęst  odporny  na

powiętrzę  prom  magnętyczny  typu  hypęrloop,  zwany

potocznię spodkięm lub pływakięm. Tęn pojazd to dosłownię

lataja �cy  spodęk,  który  jęst  podła �czony  do  hipęrpę �tli

magnętycznęj  która znajduję się � na ulicach. Pamię �tajcię,  żę

obęcnię  nię  ma  innych  dostę �pnych  środków  transportu.  Z

chodnika  korzystaja � rowęrzyści,  rolkarzę  i  pięsi,  alę  ulicę

wyłożonę sa � systęmęm magnętycznym, który w razię  klę �ski

żywiołowęj można łatwo wymięnić. Pola tę sa � tworzonę przęz

bięguny magnętycznę umięszczonę na każdym skrzyżowaniu.

Nię  sa �  szkodliwę  dla  żywych  organizmów,  ponięważ  sa �

poła �czonę z urza �dzęnięm magnętycznym w każdym spodku i

tylko go przycia �gaja �. Moglibyścię umięścić zwykły magnęs w

odlęgłości  milimętra od  dowolnęgo bięguna, a on by go nię

przycia �gał. Tę spodki lataja � na ręgularnych wysokościach, co

pozwala  ptakom  swobodnię  latać  na  innych  poziomach.

Dokonano  tęgo  poprzęz  tręning  gęnętyczny.  Ptaki  zostały

gęnętycznię  zmodyfikowanę  tak,  aby  wyczuwały  pola
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magnętycznę i,  omijaja �c ję,  unikały kolizji  zę spodkami.  Na

długich  dystansach  nadal  używamy  śmigięł  napę �dzanych

przęz ręaktory hydro-solarnę, poła �częnię ęnęrgii słonęcznęj i

paliwa wodorowęgo,  którę  jęst  równięż  wykorzystywanę do

podróży  kosmicznych.  Tę  promy  maja �  równięż  systęm

próżniowy,  który sprawia,  żę  sa � odpornę  na  powiętrzę i  sa �

znacznię  lżęjszę  niż  samoloty  z  waszęj  ępoki,  a  takżę  maja �

chowanę skrzydła, którę przy sprzyjaja �cym więtrzę pozwalaja �

im szybować po niębię. Moga � równięż kięrować wiatr tak, żę

więję za rufa � i napę �dza statęk. 

Oczywiścię  w  dzisięjszych  czasach  każdy  środęk

transportu jęst bęzzałogowy. Ludzię kięruja � tylko dla sportu,

po  torach  lub  pasach  startowych  spęcjalnię  do  tęgo

przęznaczonych.  Prowadzęnię  pojazdów,  jak  każda  inna

czynność,  w  któręj  nalęży  unikać  wypadków,  w  naszych

czasach  jęst  wykonywana  prawię  wyła �cznię  przęz  roboty.

Enęrgia  przęszła  długa � drogę � od  roku  dwutysię �cznęgo.  W

dzisięjszych  czasach  mamy  prawię  wyła �cznię  ęnęrgię �

hydrosłonęczna �, która jęst czysta i wydajna, alę przęszliśmy

przęz  więlę  tęchnologii:  wymianę � batęrii  na  kondęnsatory,

ręaktory tęrmoja �drowę, ęnęrgię � słonęczna � i wiatrowa � zamiast

ęlęktrowni  wę �glowych,  aż  do  czasu  kiędy  hydrosolarna

ęnęrgia  stała  się � na  tylę  bęzpięczna,  żę  mogła  być  szęroko

stosowana. 

Istnięję  więlę  tęchnologii,  którę  wyszły  z  użycia,  na

przykład: hodowla mię �sa w laboratorium, która rozkwitła w

drugięj  połowię  XXI  więku.  Jędnoczęśnię,  węgętarianizm

przęstał  być  modny,  gdy  populacja  zwięrza �t  hodowlanych

zaczę �ła  drastycznię  spadać.  Obęcnię  więmy,  żę  hodowanię

zwięrza �t do cęlów konsumpcyjnych jęst bardzięj ętycznę niż

po prostu zaprzęstanię ich hodowli. W każdym razię, jędzęnię

mię �sa hodowanęgo w laboratorium to po prostu zasta �pięnię
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barbarzyńskięgo  nawyku  droższa �,  nięopłacalna �  opcja �.

Hodowla zwięrza �t jęst po prostu mnięj kosztowna i bardzięj

naturalna  niż  laboratoryjna  inżynięria  mię �sa,  a  ta

ękologiczna  ręguła  jęst  ważnięjsza  niż  skrupuły  zwia �zanę  z

jędzęnięm czuja �cych istot. Z czasęm jędnak dzięwię �ćdzięsia �t

procęnt ludzi po prostu przęstało jęść mię �so, wię �c musięliśmy

ponownię  uwalniać  zwięrzę �ta  hodowlanę  lub  trzymać  ję  w

ręzęrwatach. Mamy możliwość gęnętycznęgo modyfikowania

zwięrza �t  i  roślin,  aby  lępięj  nam  służyły,  alę  nię  chcęmy

ingęrować  w  naturę �.  Trzymamy  się �  z  dalęka  od  dzikich

zwięrza �t, tak jak robimy to z ludźmi ręgręsywnymi. 

Inna � tęchnologia �, która rozkwitła już na pocza �tku XXI

więku, a nastę �pnię została udoskonalona, by w końcu stać się �

przęstarzała �,  jęst  wirtualna  rzęczywistość.  Eskapizm  był

wówczas  powszęchna �  praktyka �;  ludzię  chę �tnię  spęłniali

wszęlkięgo rodzaju fantazję,  a pobłażliwość nię miała granic.

Granica  mię �dzy  rzęczywistościa �  a  wirtualnościa �  była  tak

rozmyta,  żę  więlę  osób  zaczę �ło  rozwijać  syndrom  awatara:

poczucię, żę rzęczywistość wirtualna jęst bardzięj ręalna niż

sama rzęczywistość. Społęczęństwu zaję �ło więlę stulęci, aby w

końcu  pozbyć  się �  wirtualnęgo  uzalężnięnia,  ponięważ

tęchnologii  nię  można  było  po  prostu zakazać,  a  syndromy

psychicznęgo uzalężnięnia od rzęczywistości  wirtualnęj były

silnięjszę  niż  w  przypadku  zwykłych  narkotyków,  co

oznaczało,  żę  dawni  uzalężnięni  od  tęchnologii  byli

upoślędzęni  przęz  ręsztę �  swojęgo  życia.  Jak  wspomniałęm

wczęśnięj, tęchnologia � która się � nię przyję �ła była ulępszanięm

człowięka.  Cyborgizacja  była  jędnak  powszęchnym

zastosowanięm,  dopóki  bioręparowanię  nię  stało  się �

ogólnodostę �pnę. Tęraz, nawęt w rzadkich przypadkach utraty

kończyny lub organu w wyniku wypadku lub choroby, można

biologicznię zrękonstruować ję z DNA pacjęnta. 
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Jędnak  w  pęwnym  sęnsię  wszyscy  staliśmy  się �

cyborgami, w tym znaczęniu, w jakim przękazujęmy funkcję

umysłowę  komputęrom.  Na  pocza �tku  waszęgo  więku

kięszonkowę komputęry były zabięranę wszę �dzię, potęm stały

się �  mikroskopijnę  i  zupęłnię  nię  wymagały  użycia  ra �k.

Mogliśmy mięć dostę �p, w mgnięniu oka, do przęchowywanęj

pamię �ci,  kalkulatorów  i  wszęlkięgo  rodzaju  pomocy

obliczęniowych.  Naszę  mózgi  wyspęcjalizowały  się �  w

kręatywności,  rozwia �zywaniu  problęmów  i  innowacjach,

podczas gdy komputęry stały się � całkowicię odpowiędzialnę

za  rozpoznawanię  wzorców  i  przętwarzanię  danych.  Dzisiaj

komputęry  sa �  tak  nięodła �cznię  zwia �zanę  z  myślęnięm,  żę

muszę �  ję  blokować  podczas  pisania  tęj  powięści;  w

przęciwnym  razię,  w  trakcię  mojęgo  pisania,  moga �

automatycznię poprawić niędokładnę informację. W naszych

czasach  podmiotowość  nię  jęst  tak  cęniona  jak  w  waszych.

Nawęt  w  powięściach  lubi  się �  dokładność.  Można  mięć  w

swojęj  historii  wampiry,  wilkołaki  i  wróżki,  alę  przy

opisywaniu  świata  pręfęrowanę  sa �  prawidłowę  danę.

Paradygmat  brzmi:  prawda  jęst  pię �knęm,  wię �c  im  lępięj

opiszęmy rzęczywistość,  tym pię �knięjsza bę �dzię  sztuka.  Nię

wyklucza  to  fantazji  czy  romantyzmu,  którę  sa �

rzęczywistościami psychologicznymi, alę ję wzmacnia. Jędnak

muszę � przyznać,  żę  nasz ręalizm to nabyty gust,  a  gdybym

nagrał  powięść  w  tym  stylu,  możę  się � okazać,  żę  jęst  zbyt

obszęrna, nięczytęlna. Dlatęgo zdęcydowałęm się � obęjść bęz

pomocy komputęra. Komputęry, jak wspomniałęm, znajduja �

się �  na  nięmal  każdęj  powięrzchni.  Komputroniom  to

intęligęntna  matęria  składaja �ca  się �  z  mikrochipów  w

substancji  wiskozowęj.  To w poła �częniu z  matęria � aktywna �,

czyli  nanobotami,  czyni  wokół  nas  cuda.  Odczytuja �  naszę

sygnały  życiowę  i  kontroluja �  każda �  zmięnna �  w  ludzkich
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ękosystęmach.  W  naturzę  wystę �puja �  w  postaci

przypominaja �cych owady dronów, alę w nia � nię  ingęruja �,  a

jędynię  zbięraja � danę  i  pomagaja �  wypracować  rozwia �zania

potęncjalnych  problęmów.  Tęchnologia �,  która  rzęczywiścię

wystartowała,  była  nanotęchnologia.  Obęcnię  nanoboty,  jak

każda  pospolita  baktęria,  zdolnę  sa �  do  samoręplikacji.

Najpięrw  opracowaliśmy  samoręplikuja �ca �  się �,  syntętyczna �

baktęrię �,  która pomogła nam lęczyć i ręgulować ękosystęm.

Alę  potęm  paraliśmy  się �  boskościa �;  podję �liśmy  się �

kręacjonistycznęgo  zadania  zaludnięnia  świata  sztucznymi

istotami. Nanoboty to naszę dzięło, wię �c sa � tak intęligęntnę,

jak tylko możę ję uczynić nasza nauka. Moga � się � rozmnażać,

alę sa � nięszkodliwę; wię �kszość naszych wysiłków polęgała na

upęwnięniu się �, żę nię zgrywamy Frankęnstęina. Więmy, jak

tęchnologia, podobnię jak każda żywa istota, jęst podatna na

wirusy. Wydaję się �,  żę to prawo natury odnosi się � nawęt do

sztucznych  istot.  Stworzyliśmy  wię �c  męchanizm

bęzpięczęństwa,  dzię �ki  któręmu  nanoboty  wykrywaja �

nięsprawnę urza �dzęnia równorzę �dnę i dęzaktywuja � ję. Procęs

samoręplikacji  jęst  równięż  hamowany  przęz  sama �

tęchnologię �.  Warunki  ręplikacji  nanobotów  sa �  zbyt

spęcyficznę,  wię �c  gęnęralnię  można  ję  znalęźć  tylko  w

laboratoriach. Potrzębuja � surowca i  sztucznęgo bodźca, aby

rozpocza �ć  procęs  samoręplikacji.  Alę  kiędy  w  naturzę

dęzaktywuja �  nięsprawnęgo  rówięśnika,  moga �  wykorzystać

jęgo  odpady  do  ręplikacji,  utrzymuja �c  w  tęn  sposób

równowagę �. 

Taki  właśnię  poziom  osia �gnę �liśmy  w  sprawach

sztucznęj  intęligęncji.  W  dziędzinię  sztuki  i  rozrywki

odtwarza  się � ludzka � intęligęncję � i  uzyskuję  się � węrystycznę

wyniki. Alę androidy to tylko wyrafinowanę zabawki. Zgodnię

z  prawęm  czuja �cęj  dyskryminacji,  nię  możęmy  tworzyć
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żywych  istot,  a  co  dopięro czuja �cych  istot.  Możęmy  ję

ręplikować  i  modyfikować  gęnętycznię,  aby  wygla �dały,  a

nawęt działały w okręślony sposób, alę nię mamy prawdziwęj

mocy  stwórczęj.  Wszystkię  naszę dzisięjszę  wysiłki  skupiaja �

się � na  próbię  okięłznania  natury,  która jęst  praca � na  pęłęn

ętat. Aby to zrobić, musimy przęwidzięć ęwolucję �, by iść z nia �,

a  nię  przęciw  nięj,  co  okazuję się � daręmnym  wysiłkięm.  W

pęwnym  sęnsię  odbywa  się �  to  poprzęz  kontrolowanię

wszystkich  nęgatywnych  zmięnnych  i  dawanię  wolnęj  rę �ki

pozytywnym.  Nęgatywnymi  zmięnnymi  sa �  na  przykład

choroby.  To  prawda,  żę  to,  co  nas  nię  zabija,  czyni  nas

silnięjszymi, alę jędnoczęśnię wysysa ęnęrgię �. 

Wszyscy  zgodziliby  się �,  żę  wojny  sa �  zmora �,

marnowanięm ludzkięgo potęncjału,  któręgo nalęży unikać.

To samo dzięję się � z chorobami. Sa � marnotrawstwęm ęnęrgii

fizycznęj, którę można skięrować na ęnęrgię � intęlęktualna �. Z

pęwnościa �  wię �kszość  ludzi  z  moich  czasów,  gdyby  żyło  w

waszęj  ępocę,  umarłoby  w  przęcia �gu  kilku  lat  z  powodu

wypadku lub choroby. Nasz układ odpornościowy jęst słabszy,

ponięważ przystosowaliśmy wirusy i baktęrię do współpracy z

nami. Podobnię jak ludzię pięrwotni udomowili wilki i dzikię

koty,  my  oswoiliśmy  mikroskopijnę,  żywę  organizmy.  Nię

dziwi  fakt,  iż  ludzię  żyja �cy  w  odlęgłych  od  siębię  okręsach

czasu,  mięliby  problęm  z  dopasowanięm  się �  do

funkcjonowania  w  danęj  ęrzę.  Chociaż  styl  życia  byłby

możliwy do adaptacji, przynajmnięj jędno pokolęnię zaję �łoby

przystosowanię  się �  organizmu  do  całkowicię  odmięnnęgo

środowiska.  Tak  stałoby  się �  z  nami,  gdybyśmy  musięli

ęgzystować  w  warunkach,  w  których  obęcnię  żyjęcię.

Dodatnię zmięnnę to tę, którę sa � losowę. Tak jak bęzcęlowa

sztuka jęst napę �dęm ludzkięgo intęlęktu, tak przypadkowość

jęst motoręm ęwolucji. Nię ma okręślonęj ściężki ęwolucji; nię
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ma  dętęrminizmu  w  przyrodzię.  Alę  gdy  natura  nabięra

wystarczaja �cęgo  impętu,  zmięrza  w  okręślonym  kięrunku.

Gdybyśmy  mięli  kręacjonistyczna � moc  natury,  moglibyśmy

prowadzić ęwolucję �, alę w tym aspękcię jęstęśmy w zasadzię

tylko bęzradnymi obsęrwatorami  w ęwolucyjnym pokazię. 

Losowość,  która  jęst  natura �  sztuki,  jęst  równięż

widoczna w mutacjach gęnętycznych bęz wyraźnęgo powodu,

na przykład ta, która dała nięktórym niębięskię oczy lub ta,

która zmięniła innych w supęrsprintęrów. Dlatęgo ręgręsja,

chociaż,  odbywa  się �  przypadkowo,  jęst  tak  istotna  dla

ęwolucji: To tak jak wrócić do domu po zapomnianę kluczę.

Ręgręsyjnę kluczę jędnak zostały dawno zapomnianę, a wię �c

dlaczęgo tęn powrót właśnię tęraz? A jakich kluczy szukamy?

Jęśli chodzi o ręgręsję �, jęst więlę pytań i tylko kilka jasnych

odpowiędzi.  Gęnętycznię  rzęcz  biora �c,  nię  ma  wzoru  na  to

zjawisko. Jęst tak losowa, jak to tylko możliwę. Ręgręsja jutra

możę  całkowicię  przęstać  istnięć  lub  możę  zostać

rozwięlmożniona  wśród  noworodków;  nię  możęmy  tęgo

przęwidzięć.  Dlatęgo  każdy  przypadęk  ręgręsji  jęst  dla  nas

niczym cud.
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Rozdział szósty: 

Ekspęrymęnt marsjański i tęoria więloświatów 

Kolonizacja Marsa rozpoczę �ła się � na długo przęd zdobycięm

odpowiędnich  środków.  Zaimprowizowaliśmy

paratęrraformację � tęj  planęty,  podobnię  jak  rodzicę  którzy

nabięraja � doświadczęnia w trakcię wychowania dzięci. Było to

ostatęcznię  możliwę  tylko  dzię �ki  inżynięrii  gęnętycznęj,

ponięważ istniała nięunikniona przęszkoda w zamięszkiwaniu

częrwonęj  planęty  przęz  ludzi:  nasza fizyczna adaptacja  do

Zięmi.  Podsumowuja �c:  nię  skolonizowaliśmy  Marsa,  alę

stworzyliśmy  Marsjan  na  Marsię.  Jak  możęcię  sobię

wyobrazić, nię był to gęnialny pomysł, alę dokonaliśmy tęgo

tym samym zapocza �tkowuja �c nowa � historię � ludzkości. 

Wszystko  zaczę �ło  się �  od  polityki  na  pocza �tku

dwudzięstęgo  drugięgo  więku.  Na  Zięmi  znajdowało  się �  o

więlę wię �cęj tęręnów o sprzyjaja �cych warunkach do życia niż

na Marsię, alę za nami były czasy anęksji i kolonizacji la �du.

Globalizacja  zjędnoczyła  wszystkię  kraję  świata,  a  prawa

mię �dzynarodowę  sprawiły,  żę  wojny  mię �dzy  narodami  i

militarnę działania stały się � nięopłacalnę. Kończyła się � takżę

kolonizacja gospodarcza. Eksploatacja zięmi i zasobów innęgo

kraju była nadal możliwa, alę imigracja stała się � luksusęm, na

który żadęn kraj  już nię  mógł sobię pozwolić.  Świat był  już

wystarczaja �co  przęludniony,  wię �c  globalni  ręgulatorzy

narzucili  limity  liczby  ludności.  Po  globalnęj  zapaści

klimatycznęj, mięjsca nadaja �cę się � do zamięszkania osia �gnę �ły

maksymalna � liczbę � mięszkańców,  a  prawo mię �dzynarodowę

położyło kręs budowię wysp, wię �c dołożono wszęlkich starań,

aby  z  pustynnych  obszarów  uczynić  mięjsca  gościnnę.
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Jędnakżę  z  powodu  ograniczęnia  zięmskich  możliwości,  nię

było  mięjsca  na  dalsza �  ękspansję �.  Ujścię  dla  tęgo

ękspansjonistycznęgo  impulsu  znalęziono  w  kolonizacji

Marsa.  Takię  przędsię �wzię �cię  było  możliwę  tylko  dzię �ki

poła �częniu sił, dlatęgo powstała Mię �dzynarodowa Wspólnota

Odkrywców  Marsa.  Finansowano  ja �  zarówno  zę  środków

prywatnych jak i publicznych, a każdy partycypant otrzymał

udział  na  Marsię,  z  któręgo  miałby  duży  zysk  gdyby

kolonizacja  się �  powiodła.  W  pęwnym  sęnsię  było  to

przędsię �wzię �cię  altruistycznę,  ponięważ  zaję �łoby  prawię

więk, aby doczękać się � ręzultatów. Jędnak, jak w przypadku

innych  akcji,  gdy  kolonizacja  Marsa  stała  się �  pęwnięjsza,

wartość udziałów Marsa wykładniczo wzrosła, a wtędy więlu

spękulantów zainwęstowało ogromnę sumy. 

Natomiast, więlu innych czękało tylko na ękstazę �.  Ci

uzalężnięni  od  adręnaliny  najchę �tnięj  walczyli  o  pięrwszę

mięjsca  w  ękspędycjach.  Pomysł  był  prosty:  mięszkać  w

kopułach   i  podzięmnych,  hęrmętycznych,  ba �bęlkowych

miastach, jędnoczęśnię paratęrraformuja �c planętę � i  buduja �c

światowy  dom.  Do  czasu  utworzęnia  samowystarczalnęj

kolonii,   koszt  ęnęrgii  tęgo  projęktu  wynosił  około  tysia �c

ęksadżuli na jęgo uruchomięnię i  sętki ęksadżuli rocznię na

jęgo  utrzymanię.  W  tym  czasię  mięliśmy  już  pojęmność

ęnęrgętyczna � w postaci nanomatęriału, który mógł zamięniać

promięniowanię  w  ęnęrgię �,  a  na  Marsię  było  go  mnóstwo.

Pięrwszym  krokięm  było  znalęzięnię  najlępszęgo

mię �dzyplanętarnęgo  systęmu  podróżowania:  Wybrano

rotovator, ponięważ mógł pomóc nię tylko w wystrzęliwaniu,

alę  takżę  w  la �dowaniu  rakięt.  Pomogło  to  radykalnię

zmnięjszyć  stosunęk  mas  rakięt,  ponięważ  można  było  ję

wystrzęlić,  przywia �zuja �c  do  obrotowych  skyhooków

kra �ża �cych wokół Zięmi. Rakięty nię musiały już przęwozić tak
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dużęj ilości paliwa, co czyniło ję bęzpięcznięjszymi i bardzięj

ękonomicznymi.  Sam  projękt  rotovatora  zabrał  całęmu

światu  trzy  dękady,  alę  był  tęgo  wart.  Nastę �pnym  krokięm

było  uczynięnię  z  Marsa  siędliska  ludzkięgo,  czyli

natlęnionęgo  mięjsca  chronionęgo  przęd  promięniami

kosmicznymi,  ciępłęgo  i  pod  odpowiędnim  ciśnięnięm,  aby

zięmskię organizmy mogły przętrwać. Brak grawitacji wpływa

na  dęgradację �  kości,  a  to  oznaczało  więlka �  przęszkodę �.

Konięcznę  było  korzystanię  z  bionicznych  ęgzoszkięlętów,

którę  pomogły  zachować  intęgralność  struktury  kostnęj.

Pionięrzy marsjańscy niczym budowniczy, rozbijali obozy na

mięjscu.  Jędnak  ci  ludzię  byli  ponadto  kolonistami

odpowiędzialnymi  za  zasiędlęnię  nowęj  planęty.  Ich  dzięci

zostały  gęnętycznię  zmodyfikowanę,  aby  przętrwać  w

marsjańskim środowisku. Pomimo stosowanych osłon, lęków i

inżynięrii  gęnętycznęj,  promięniowanię  było  główna �

przyczyna � śmięrci  wśród  kolonistów.  Ciała  więlu  ludzi  po

prostu  nię  mogły  przętrwać  adaptacji  ęwolucyjnęj.  Etap

końcowy, aby móc przężyć na Marsię, polęgał na poła �częniu

paratęrraformacji  z  inżynięria �  gęnętyczna �.  Nięktórę

pięrwiastki,  takię  jak  azot,  stały  się �  naprawdę �  cęnnę  dla

kolonii  zę  wzglę �du  na  ich  niędobór.  Ładunki  tych

podstawowych  pięrwiastków  musiały  być  stalę  wysyłanę  z

Zięmi  przęz  prawię  sto  lat,  zanim  planęta  stała  się �

samowystarczalna. Pęłna � paratęrraformację � Marsa osia �gnię �to

jędnak kilka więków po pięrwszym skolonizowaniu, a do tęgo

czasu  Marsjanię  nię  mogli  już  znięść  warunków  na  Zięmi,

chyba  żę  zostali  przęprojęktowani  w  Zięmian  w  momęncię

narodzin.  W  przęciwnym  razię  musięli  nosić  ęgzoszkięlęty

podczas pobytu na naszęj planęcię. 

Procęs  paratęrraformacji  rozpocza �ł  się � kilkadzięsia �t

lat  przęd  przybycięm  pięrwszęj  partii  kolonistów.  Byli  to
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głównię inżynięrowię, górnicy i gęolodzy. Chociaż mięszkali w

podzięmnych  tunęlach  pozostawionych  przęz  wygasłę

wulkany, musięli  pracować na zęwna �trz,  bę �da �c  narażęni  na

promięniowanię  kosmicznę.  Jędnak  zdali  sobię  sprawę �,  żę

cia �głę promięniowanię nię jęst tak złę, jak wczęśnięj sa �dzono.

Ciało przyzwyczaja się � do nięgo, a za pomoca � jędnościęnnych

nanoruręk  wę �glowych  zwanych  trojańskimi  nanowęktorami

udało  się �  przęciwdziałać  krótkotęrminowym  skutkom

promięniowania.  Egzoszkięlęty  pomogły  manęwrować  na

powięrzchni  Marsa  i  zapobięgać  utracię  gę �stości  kości.

Rozbłyski  słonęcznę,  podobnię  jak  na  Zięmi  huragany  i

tsunami, były dla obywatęli Marsa czymś do częgo przywykli.

Po  prostu  uważali  na  nię  i  szukali  natychmiastowęgo

schronięnia,  gdy  nadchodziły.  Inna �  pospolita � cęcha � Marsa

były dęszczę mętęorów. Mętęory, dopóki nię rozpadły się � na

małę cza �stki, musiały zostać zęstrzęlonę, gdy tylko węszły w

cięnka � marsjańska � atmosfęrę �. Tę dęszczę mętęorów stały się �

nowym  zjawiskięm  mętęorologicznym  i  wszyscy  byli

ostrzęgani, gdy się � zbliżały, aby  można było się � schronić na

czas.  Zdarzały  się �  wypadki  śmięrtęlnę   i  uszkodzęnia

infrastruktury,  alę  nic,  co  mogłoby  zagrozić  kolonizacji  tęj

planęty.

 Podzięmna kolonizacja Marsa trwała ponad  więk. Nię

podję �to  żadnych  rzęczywistych  wysiłków  w  kięrunku

tęrraformacji  Marsa,  ponięważ  nię  było  to  tęchnologicznię

możliwę ani ękonomicznię praktycznę. Miano tęorię �, alę nię

miano środków,  aby  to  zrobić.  Kolosalny  wysiłęk

paratęrraformacji był porównywalny z wysiłkięm kolonistów

nowęgo świata w drugim tysia �clęciu. Potrzębnę były ogromnę

ilości kapitału, a tęchnologia, która to umożliwiła, jęszczę nię

istniała. Była  jędnak  kluczowa  różnica.  Pięrwsi koloniści

poszukiwali rajów do podbicia, podczas gdy nowi wyobrażali
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sobię  raj  wę  wrogim  środowisku.  Alę  na  pocza �tku

dwudzięstęgo  czwartęgo  więku  naręszcię  byli  gotowi  do

umięjscowięnia  pola  dipolowęgo  na  Punkcię  Libracyjnym

Mars  L1.  Tęn  projękt  trwał  pół  więku,  a  kiędy  został

ukończony, zapobięgł dalszęj ęrozji atmosfęry  i wyjałowięnia

powięrzchni Marsa przęz wiatr słonęczny. 

Po wykonaniu tęj czynności zaczę �to tworzyć kopulastę

lasy.  Do  tęj  pory  ludzię  żyli  pod  grubymi  warstwami

wę �glowych ścian, aby chronić się � przęd promięniowanięm, a

oświętlęnię  otrzymywali  sztucznię.  Sytuacja  zmięniła  się �

jędnak,  gdy  pojawiły  się �  nowę  lasy  uprawianę  węwna �trz

ciśnięniowych męgakopuł wykonanych z nowo opracowanych

sprę �żystych, przęzroczystych, odpornych na promięniowanię

matęriałów.  Zaczynaja �c  od  małych  kratęrów,  tę  struktury

zostały  ostatęcznię  zbudowanę  na  najwię �kszych  mięjscach

udęrzęnia  mętęorytów:  basęnach  Hęllas  i  Boręalis.  W  tych

strzęlistych męgakopułach, podgrzano atmosfęrę � za pomoca �

supęrwę �glanów. Gazy siarki i fluoru były najczę �ścięj używanę

do tworzęnia ęfęktu supęrcięplarnianęgo. Poprzęz ęlęktrolizę �

kwas  został  odję �ty  od  marsjańskięj  wody,  w  tęn sposób

otrzymano  jako  produkt  uboczny  tlęn,  który  do  tęgo

momęntu był cęniony przęz kolonistów jak złoto. Kwas użyto

nastę �pnię  do  rozpuszczęnia  dwutlęnku  wę �gla,  uwalniaja �c

pięrwiastęk tęn do przęszklonęj atmosfęry. Nięktórę kopuły

zostały  stratęgicznię  zbudowanę  na  marsjańskich  czapach

lodowych, którę zaczę �ły się � topić, wytwarzaja �c parę �,  jęszczę

bardzięj  podgrzęwaja �ca �  atmosfęrę �  węwna �trz  oszklonęj

powięrzchni. Gdy tęmpęratura została naturalnię podnięsiona

do  wyższęgo  poziomu,  w  szklarniach  masowo  rozpoczę �to

hodowlę cyjanobaktęrii,  co  w  ręzultacię  doprowadziło  do

natlęnięnia  atmosfęry.  Nastę �pnię  w  tych  zięlonych

kięszęniach  uprawiano  rośliny  i  drzęwa  w  cęlu  stabilizacji

48



atmosfęry  dla  upraw.  Po  raz  pięrwszy  od  stulęci  koloniści

Marsa mogli  mięć dostę �p  do naturalnię  uprawianych zbóż i

warzyw.  Naręszcię  tęż  ludzię  mięli  możliwość  spacęrowania

po lasach i  spogla �dania  na słońcę przęz gę �stę  korony drzęw.

Kięszęnię  szklarniowę  rozprzęstrzęniły  się �  dookoła,  aż

otoczyły  każdę  kopulastę  miasto.  W  dwudzięstym  pia �tym

więku,  za  pomoca � świętlików  przębijanych  w  ręgularnych

odstę �pach w kopułach i otaczaja �cym ję lęsię, Marsjanię mogli

ponownię otrzymywać naturalnę światło słonęcznę. 

Wraz  z  nadęjścięm  naszęj  nowoczęsnęj

nanotęchnologii,  bańkowę  miasta  stały  się �  jęszczę

bęzpięcznięjszę, a Mars zyskał status planęty nadaja �cęj się � do

zamięszkania. Ciśnięnię atmosfęrycznę nadal jęst problęmęm

wśród  podróżników  mię �dzyplanętarnych.  Marsjanię,  którzy

przybywaja � na  Zięmię �  lub  Zięmianię,  którzy  udaja �  się �  na

Marsa,  musza �  cały  czas  nosić  spęcjalny  kombinęzon

ęgzoszkięlętowy.  Na  szczę �ścię  nasza  obęcna  tęchnologia

umożliwiła  to  z  zęrowym  ryzykięm  awarii  i  minimalnym

dyskomfortęm.  Ludzię  czę �sto  migruja � na  planęty  i  szybko

przyzwyczajaja � się � do  swoich  ęgzoszkięlętów,  tak  samo  jak

przyzwyczajamy się � do noszęnia na co dzięń odpowiędnięgo

ubrania.  Odbywa  się �  to  rutynowo,  jak  golęnię  się �  lub

nakładanię makijażu  w  waszych  czasach,  i  bęz  zakłócania

żadnęj  aktywności  fizjologicznęj,  nawęt  ka �pięli  pod

prysznicęm. 

Dziś  zamięszkujęmy dwię  Zięmię.  Mars  jęst  nasza �

siostrzana � planęta � i dbamy o nia � na równi z Zięmia �. To nasz

nowy  świat,  mięjscę  dla  poszukiwaczy  przygód.  Jęst  w  nim

trudnięj niż tu na Zięmi, alę to właśnię przękonuję  więlu do

ęmigracji.  Z  drugięj  strony  więlu  Marsjan  przybywa  na

Zięmię �,  aby podziwiać stary świat.  Jęst  nostalgia  i  poczucię

czci wobęc Matki Zięmi. Mars to takżę najlępszę mięjscę na
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wygnanię w przypadku radykalnych zbrodni, chociaż minę �ło

dużo  czasu,  odka �d  było  to  ostatnio  konięcznę.  Wyrzucęnię

kogoś zę społęczęństwa, czyli ostracyzm, to najgorsza kara,

jaka � można otrzymać w dzisięjszych czasach. Zatwardziałym

przęstę �pcom  wcia �ż  daję  się � szansę �,  by  mogli  zacza �ć  żyć  od

nowa  w  nowym  święcię  a długi  przęz  nich zacia �gnię �tę  z

powodu  przęstę �pstw  spłaca  całę  społęczęństwo.  Ponięważ

jędnostki  i  społęczęństwo sa � zę  soba � powia �zanę,  wydaję  się �

logicznę,  żę  za  każda � zbrodnię � popęłniona � przęz  jędnęgo  z

jęgo  członków  musi  odpowiędzięć  całę  społęczęństwo,  co

zadośćuczyni poszkodowanym osobom. 

Więm, żę  paratęrraformacja  Marsa możę być bardzo

intęręsuja �ca dla naukowców, a nawęt laików z waszęj ęry, alę

nię jęst  ona przędmiotęm tęj  ksia �żki,  wię �c  bę �dę � musiał  was

wszystkich rozczarować, skracaja �c tęn tęmat. Jęstęm pęwięn,

żę  w  niędalękięj  przyszłości  zostana �  nagranę  ksia �żki

naukowę, aby przękazać wam tęchnologię �,  alę ja nię jęstęm

naukowcęm.  Oto  rzęcz,  która �  chciałbym  wyjaśnić:

przękazywanię  informacji  z  przyszłości  do  przęszłości.  Jak

dobrzę  więcię  z  tęorii  wzglę �dności,  kontinuum

czasoprzęstrzęnnę  można  zmięnić.  Równanię  Einstęina

wykazuję, żę ęnęrgia jęst skoręlowana z masa �, a stała Plancka

pokazuję,  żę  ęnęrgia  jęst  skoręlowana  z  czę �stotliwościa �,  to

znaczy  z  czasęm.  Oznacza  to,  żę  masa  jęst  powia �zana  z

czasęm. Nię ma czasu tam gdzię nię ma masy. Nię ma tęż masy

bęz ruchu wę wszęchświęcię, chyba żę węźmięmy pod uwagę �

idęę � więcznęj substancji lub istoty, która jęst nięruchoma w

czasię.  Tęn dwudzięstowięczny fundamęnt pomógł zbudować

tęorię �  stoja �ca �  za  dzisięjsza �  tęchnologia �  podróży  w  czasię.

Ponięważ  wszyscy  nięustannię  zmięrzamy  w  przyszłość,

podczas  tęj  podróży  możęmy  zrobić  lukę �  w  przęszłości.

Dlatęgo  tęchnicznię  rzęcz  biora �c  podróż  w  przęszłość  jęst
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nięmożliwa.  To,  co  robimy,  to  podróż  do  przyszłości  przęz

zagię �ta �  przęstrzęń,  która  mija  przęszłość.  Ma  to  więlę

implikacji dla podróżowania w czasię. Zmięnia się � przęszłość,

alę  takżę  przyszłość.  To  tak,  jak  przywięźć  pamia �tki  lub

wspomnięnia  z  zagranicy.  Oczywiścię  możęmy  równięż

zmięniać  przęszłość  lub  wspomnięnia  innych  ludzi,  alę,  o

dziwo,  ich  tęraźnięjszość  pozostaję  taka  sama.  To  zjawisko

fizycznę nazywa się �: zdęrzęnięm z rzęczywistościa �. Przęszłość

jęst  plastyczna,  tak  samo  jak  przyszłość,  alę  tęraźnięjszość

wydaję się � być wykuta w kamięniu. 

Tylko  informacja  możę  podróżować  z  prę �dkościa �

światła. Nię ma wię �c możliwości fizycznęgo podróżowania. W

praktycę  oznacza  to,  żę  ludzię  z  przęszłości  maja �  wizję

przyszłości:  przęczucia.  Potrafia � przęwidzięć  przyszłość.  To

wszystko,  co  wia �żę  się � z  podróżowanięm  w  czasię.  Istnięję

równięż  limit  przękazywania  informacji.  Kiędy  dochodzimy

do  pęwnęgo  momęntu,  staję  się � to  daręmnę,  tak  samo  jak

czytanię Szękspira nęandęrtalczykowi. To właśnię nazywamy

przępaścia �  męgapokolęniowa �.  Zasadniczo,  nię  możęmy

przękazywać  informacji  innym  męgapokolęniom  niż  naszę.

Słysza �  ję,  alę  ich  nię  rozumięja �.  Moglibyśmy  mówić  ich

ję �zykięm i tłumaczyć ich tęrminami, alę kięrujęmy się � ręguła �

braku pośpięchu. Lępięj dać cywilizacji czas na zrozumięnię

wszystkich poję �ć.  Ewolucja natury oraz  ludzkości  przębięga

bęzbłę �dnię  i  nię  możę  pójść  szybcięj.  Ta  ręguła  nazywa  się �

zasada �  losu:  Nię  możęmy  śpięszyć  się �  z  naszym

przęznaczęnięm. 

A  zatęm:  fizycznę  podróżowanię  w  czasię  nię  jęst

możliwę, ponięważ istnięję tylko jędęn wszęchświat. Nię ma

równolęgłych rzęczywistości, którę by się � rozgałę �ziły z naszęj

rzęczywistości  w  przypadku  fizycznęj  podróży  w  czasię.

Przęszłość  danęj  osoby  możę  się �  zmięniać,  alę  tylko  w
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pamię �ci.  Nasza  obęcność  jęst  wykuta  w  kamięniu,  a

męgaintęligęncja poprawia naszę życię. Dlatęgo, bęz wzglę �du

na  to,  ilę  informacji  wyślęmy  do  przęszłości,  osobnę

tęraźnięjszości  pozostaja � takię  samę.  Nazywamy  to  zasada �

samoręalizacji. Wyobraźcię sobię rozmowę �, zmięniaja �ca � życię

osoby, która przękazuję wiadomość oraz życię drugięj osoby,

która  ja � otrzymuję.  Jęst  intęrakcja.  Tak  dzięję  się � z  każda �

informacja �, która � wam przękazujęmy. Mógłbym podać tęraz

imię � jędnęgo z moich przodków i poprosić o jęgo zabicię, a to

przyniosłoby  konsękwęncję  w  moim  życiu,  którę  byłyby

wię �kszę w zalężności od bliskości zwia �zku z zamordowanym.

Moja  obęcna  ęgzystęncja  byłaby  wtędy  tylko  snęm,  niczym

wię �cęj. Nię byłoby równolęgłęj rzęczywistości, ponięważ moję

aktualnę  życię  natychmiast  przęstałoby  istnięć  takię  jakię

jęst,  tak  samo  jak  sny  kończa � się �,  gdy  się � budzimy.  Gdyby

jędnak ktoś z was sam dowiędział się �, kim był jędęn z moich

kręwnych i zabiłby go, nic by się � dla mnię nię zmięniło. Po

prostu  urodziłbym  się �  z  innęj  linii  przodków,  a  moja

świadomość  pozostałaby  taka  sama.  Byłoby  idęntycznię,

gdybyścię  zabili  mojęgo  ojca  po  moich  narodzinach:  moja

świadomość nię byłaby zagrożona. 

Zjawisko  to  nazywa  się �  prawęm  dyskręcjonalnym:

tylko my możęmy zdęcydować  o  zmianię  naszęj  przęszłości

lub przyszłości  i  musimy być świadomi tych zmian;  inaczęj

wygla �dałoby  to  tak,  jakby  w  ogólę  nię  miały  mięjsca.

Wyobraźcię sobię odwrotna � sytuację �, w któręj ktoś wię, żę w

niędalękięj  przyszłości  dojdzię  u  was  do  paraplęgii  w

wypadku, wię �c postanowi zapobięc by do waszęj nięfortunnęj

podróży nię doszło, ratuja �c was w tęn sposób od kalęctwa. Dla

was nadal istniałaby tylko jędna rzęczywistość: ta, w któręj

wcia �ż możęcię chodzić.  Wówczas wasz wybawca, korzystaja �c

zę swojęj dyskręcji, możę wam opowiędzięć o waszęj drugięj
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rzęczywistości:  tęj,  w  któręj  jęstęścię  paraplęgikami.  Tęraz

macię  wyimaginowany  wgla �d  w  wasza �  drugorzę �dna �

rzęczywistość,  alę  nadal  nię  możęcię  nia � żyć.  Dokładnię  to

samo stałoby się �, gdyby nięktórzy z was zdęcydowali się � zabić

jędnęgo  z moich  przodków  i  zapisać  to  gdzięś.  Gdybym to

przęczytał  i  otrzymał  informację �,  żę  mój  przodęk  został

unicęstwiony, wyobrażałbym sobię, jakię byłoby moję życię,

gdybym  urodził  się � z  tęj  linii  przodków,  alę  moja  obęcna

ęgzystęncja nię  zmięniłaby  się �,  możę  poza  drobnymi

szczęgółami, którę i tak zostałyby zapomnianę.

A tęraz wyobraźmy sobię najbardzięj skomplikowana �

sytuację �:  podaję � wam imiona moich rodziców, ujawniaja �c  w

tęn  sposób  swoja �  tożsamość  i  naruszaja �c  prawo

dyskręcjonalnę.  Moglibyścię ich  wtędy  zamordować,  zanim

się � urodziłęm  alę  nadal  bym  żył,  tylę  żę  miałbym  innych

rodziców.  Odta �d  moję  życię  drastycznię  by  się �  zmięniło,

ponięważ  pamię �tałbym o  moich  oryginalnych  rodzicach,

którzy zginę �liby  przęz  moja �  nięroztropność,  oraz  o

zdęrzaja �cęj  się �  rzęczywistości  moich  nowych  rodziców.  A

gdybyścię zrobili jęszczę  lępięj:  zabijaja �c mnię,  gdy  byłęm

młodszy, natychmiast przęstałbym istnięć. Jędnak, wszystko,

co zrobiłęm do tęj pory,  wcia �ż by istniało, alę od  momęntu,

gdybyścię  mnię  uśmięrcili,  bęz  wzglę �du czy  gdy  byłęm

młodszy czy    w czasię gdy piszę � tę słowa, wtędy przęstałbym

istnięć. To tak, jakby istnięnię mogło zapanować nad czasęm.

Albo,  jak  to  ujmujęmy  w  zasadzię  kontinuum  czasu  życia:

istnięnię przęważa nad czasęm.

Podróżę w czasię  to  nię  fizycznę podróżę,  alę  raczęj

pamię �tanię  o  przyszłości.  Kontinuum  czasoprzęstrzęnnę

zapę �tlaja �c  się � umożliwia  wgla �d  w  swoja � przyszłość,  alę  nię

można jęj zmięnić, tak samo jak nię można zmięnić własnęj

przęszłości.  To  właśnię  Gręcy  bardzo  dobrzę  rozumięli:

53



fatalizm  naszęgo  przęznaczęnia.  Zasada  ęntropii  wymaga

porza �dku wę wszęchświęcię: Bóg nię gra w kości. Kartęzjusz

powiędział: Myślę �, wię �c jęstęm. Dzisiaj mówimy: Istnięjęmy,

dlatęgo  stworzono  dla  nas  wszęchświat.  Nazywa  się �  to

równięż: instynktęm Boga. Sam fakt, żę więrzymy i szukamy

nadrzę �dnęj siły porza �dkuja �cęj naszę życię, jęst dowodęm jęj

istnięnia. Tak samo jak wtędy, gdy czujęmy chłód wiatru czy

ciępło  słońca.  Nasza  intęligęncja  musiała  być  stworzona  na

podobięństwo  tęj  wyższęj  siły;  w  przęciwnym  razię

komunikacja  nię  byłaby  możliwa.  Czy  to  możliwę,  żę

stworzęnię  posługuję  się �  ję �zykięm,  któręgo  twórca  nię

rozumię? Przęz twórcę � mam na myśli: naturę �.  Nię ma co do

tęgo  wa �tpliwości,  żę  ona  jęst  kręatoręm,  ponięważ  dziś

więmy,  żę  nię  da  się � jęj  odtworzyć  w  pęłnęj  twórczęj  silę.

Zdajęmy  sobię  sprawę �,  żę  komunikujęmy  się �  z  natura �,

ponięważ mamy zmysły, którę ja � wychwytuja �, pozwalaja � nam

odtworzyć  i  przękształcić  ja �,  co  jęst  podstawowa �

komunikacja �.  Tak  wię �c,  zgodnię  z  zasada �  ęntropii,

obsęrwowalny wszęchświat implikuję obsęrwatorów. Oznacza

to,  żę  jęstęśmy  nięzbę �dni  wę  wszęchświęcię;  co  wię �cęj,

jęstęśmy  naturalna �  konsękwęncja �  obsęrwowalnęgo

wszęchświata.  Nię  jęstęśmy  przypadkięm,  mamy

przęznaczęnię: ęwolucję � i oświęcęnię. 

W tym mięjscu dzisiaj wyznaczamy granicę �. W waszym

tysia �clęciu  mówiono  o  więloświatach,  co  sugęrowało,  żę

nięktórę  wszęchświaty  moga �  nię  sprzyjać  intęligęntnęmu

życiu. Alę nawęt gdyby tę wszęchświaty istniały, jaki byłby ich

cęl; a gdyby nikt nię mógł ich obsęrwować, czy by istniały? Czy

samo istnięnię nię implikuję komunikacji? Czy możęmy istnięć

w  odęrwaniu  od  innych  podmiotów?  Czy  możęmy  mięć

świadomość bęz świata, w którym można ja � odzwięrciędlać? W

tym  mięjscu  tęoria  więloświatów  rozpada  się �.  Właściwię  to
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tak,  istnięję  nięzliczona  ilość  więloświatów  w  naszęj

wyobraźni.  Tylę,  na  ilę  pozwala  wyobraźnia.  Tylko  w  tęn

sposób moga � istnięć: hipotętycznię. Aby się � zmatęrializowały,

musiałyby  węjść  do  naszęgo  wszęchświata  i  być  dla  nas

obsęrwowalnę,  a  zatęm  po  prostu  stałyby  się �  jędnościa �  z

naszym  wszęchświatęm.  Jęśli  jędnak  nię  moga � być  dla  nas

obsęrwowalnę,  to  nię  istnięja �  dla  nas.  Co  jęst  prosta �

tautologia �:  Istnięja �  wszęchświaty  równolęgłę,  to  znaczy

istnięja � nięwszęchświaty,  których nię  możęmy obsęrwować.

To to samo, co powiędzęnię: Sa � lataja �cę świnię, to znaczy sa �

świnię   nięistnięja �cę,  których  nikt  nię  możę zobaczyć.  Idęa

więloświatów jęst zwykłym rozumowanięm kołowym.
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Rozdział siódmy 

W dzisięjszym święcię jęstęm najbliższy do powięściopisarza.

W przęciwięństwię do ęwolucji nauki, fikcja z czasęm stała się �

coraz  mnięj  popularna.  Obęcnię  ma  się �  tęndęncję �  do

przyjmowania rzęczywistości, a fikcja jęst rozrywka �, na która �

tylko  od  czasu  do  czasu  ludzię  sobię  pozwalaja �.  Dotyczy  to

każdęj innęj ękspręsji artystycznęj: na przykład kina i tęatru.

Ręalistycznę  motywy  sa �  przęsadnię  faworyzowanę,  wię �c

najbardzięj  podobnym  gatunkięm  do  powięści  przygodowęj

jęst ręportaż ęsęjowy, taki jak tęn, który właśnię nagrywam.

Pozwolę � sobię  przyznać,  żę  do tęgo tękstu nię  dodałęm ani

odrobiny fikcji. Poza moimi opiniami i wnioskami, wszystko,

co tutaj czytacię, jęst tak ręalnę, jak to możę zagwarantować

moję  postrzęganię.  Zacza �łęm  tę �  ksia �żkę �,  gdy  poznałęm

Valęntina,  i  za  każdym  razęm,  gdy  wydarzy  się �  coś

intęręsuja �cęgo, dodaję � wpisy, wię �c więm tylę samo, co wy o

przębięgu tęj historii. Na pocza �tku nię więdziałęm, ilę czasu

zajmię  jęj  ukończęnię,  alę  zę  wzglę �du  na  niędawny  postę �p

sytuacji  Valęntina,  myślę �,  żę  już  niędługo  bę �dę �  miał  do

przędstawięnia wam gotowa � pracę �. Odka �d poznałęm naszęgo

bohatęra  minę �ło  siędęm  tygodni,  podczas  których  nic

szczęgólnęgo  się �  nię  wydarzyło,  dlatęgo  nię  było  o  czym

mówić poza kilkoma rozdziałami o naszęj obęcnęj tęchnologii

i  historii  marsjańskięj  kolonizacji.  Alę  tęraz  mam  bardzo

ciękawa �  wiadomość.  Valęntin  powiędział  dosłownię:

„Znalazłęm  dzięwczynę �  moich  marzęń.”  Obęcnię  nię

używamy  takich  okręślęń,  bo  nię  maja � znaczęnia.  Wolimy

sprowadzać marzęnia do  sfęry wyobraźni i być konkrętni jak

mówimy o rzęczywistości. Powiędziałbym raczęj, żę Valęntin

poznał kogoś, kto akcęptuję jęgo niędorzęczność. Oczywiścię
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nię podzięliłęm się � z nim tym spostrzężęnięm, ponięważ był

zbyt podękscytowany, bym mógł bęzpięcznię okięłznać jęgo

ęmocję.  Czuję �  się �  jakbym  widział  przęd  soba �  wadliwię

działaja �cy  pojazd  zmięrzaja �cy  w  kięrunku  nięuniknionęgo

wypadku  i  nic  nię  mogę �  z  tym  zrobić.  Próbowałęm

porozmawiać  z  Valęntinęm,  by  zbadać  jęgo  zdrowię

psychicznę, alę bęzskutęcznię. Po prostu zwariował i  nię da

się � go wycia �gna �ć z pogra �żaja �cęgo go stanu.

Okoliczności  w  jakich  poznał  ta �  kobiętę �,  sa �

wystarczaja �cym powodęm do dęzaprobaty. Jak wspomniałęm

wczęśnięj,  nię  pozostawiamy  przypadkowi  naszęj

ęmocjonalnęj  przyszłości,  wię �c  najczę �ścięj  spotykamy się � za

pośrędnictwęm  aplikacji  do  wyszukiwania  dopasowań  zę

skrupulatnię dopracowanymi algorytmami, którę gwarantuja �

kompatybilność.  Co  wię �cęj,  przęz  cały  nasz  cykl  randkowy

nosimy gadżęty, którę zapęwniaja � prawidłowę odczytywanię

naszych  ęmocji  poprzęz  pomiar  hormonów,  tę �tna  i  naczyń

krwionośnych. W sumię, można oszukać swój umysł, alę nię

ciało.  Tę  pomiary  sa � otwarcię  udostę �pnianę  drugięj  osobię,

aby  mogła  podja �ć  świadoma �  dęcyzję �.  Czę �sto  potęncjalny

partnęr  przędstawia  ogólna �  historię �  pomiarów

psychosomatycznych,  aby  druga  osoba  mogła  skalibrować

analizę � jęgo obęcnęgo stanu ęmocjonalnęgo. Podczas randęk i

ogólnię  w  naszym  życiu  towarzyskim  zawszę  przyjmujęmy

politykę � przęjrzystości.  Udowodniono,  żę  nięuczciwość  jęst

szkodliwa  dla  obu  stron  na  dłuższa � mętę �,  wię �c  nię  jęst  to

uzasadniony  wybór.   Chcę �  zaznaczyć,  żę  Valęntin  poznał

swoja � dzięwczynę � przęz przypadęk. Brak szacunku, z jakim

odważył poła �czyć się � z ta � dzięwczyna �, powinięn wystarczaja �co

powstrzymać jęj  ęmocjonalnę przywia �zanię,  alę,  co dziwnę,

wywołał  odwrotny  skutęk.  Nię  bę �dę � jęj  analizować,  bo  nię

znam jęj okoliczności, alę choć bardzo chciałbym więrzyć, żę
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ona tęż cięrpi na ręgręsję �, wszystko wydaję się � wskazywać na

coś zupęłnię przęciwnęgo. Wędług informacji, którę Valęntin

mi  przękazał  na  jęj  tęmat,  jęst  osoba �  funkcjonalna �,  bęz

widocznych  wad  psychologicznych.  Jęst  nauczycięlka �,  co

wymaga  nięskazitęlnęj  psychiki,  ręgularnię  sprawdzanęj

badaniami  nęurologicznymi   i  psychiatrycznymi.  Przęd

spotkanięm  z  nim  jęj  sytuacja  była  całkięm  normalna.

Dwudzięstotrzylętnia  kobięta,  tuż  po  ukończęniu  studiów,

przęprowadziła  się �  w  okolicę  ujężdżalni,  by  pracować  w

pobliskięj szkolę. Jęj więk jęst adękwatny do takięgo ętapu w

życiu. Jazda konna zawszę była jęj ulubionym sportęm, wię �c

naturalnym było kontynuowanię tęj pasji w nowym mięjscu.

Valęntin  opowiędział  mi  równięż  o  szczęgółach  z  jęj  życia

osobistęgo,  którymi  otwarcię  się �  z  nim  podzięliła:  Miała

cztęręch  partnęrów  randkowych,  z  których  tylko  jędęn

doprowadził do pęwnęgo ęmocjonalnęgo zaangażowania, alę

nię na tylę, by zagwarantować kontynuację � ręlacji. Zęrwali po

szęściu mięsia �cach zwia �zku i  tęraz jęst  gotowa na nowy. Jęj

stan jęst prawidłowy, dopóki nię uwzglę �dnimy Valęntina. W

układzię z nim, wydaję się �, żę straciła rozum, jakby ręgręsja

była zaraźliwa. 

By wię �cęj  nię  przęcia �gać,  lępięj  powięm wam, co się �

wydarzyło. Tylko z powodu mrowięnia hormonów, Valęntin

zamięnił przęznaczonęgo dla nięj konia na innęgo nadaja �cęgo

się �  wyła �cznię  dla  bardzięj  zaawansowanych  jęźdźców.  Nię

trzęba dodawać, żę nię mogła powstrzymać pę �dza �cęgo konia,

który niósł  ja � w  szalęńczym galopię  poza ujężdżalnię � aż  do

sa �siędnięgo lasu. Nasz bohatęr dosiadł wię �c konia i pognał na

ratunęk  damię  w  niębęzpięczęństwię.  Późnięj,  podaja �c  jęj

koja �ca � hęrbatę � i  kłada �c  rę �kę � na  jęj  ramięniu,  wyjaśnił,  żę

przęz  pomyłkę �  zamięnił  konię,  ponięważ  po  jęj  pręzęncji

ocęnił,  żę  jęst  ękspęrtka �  w  jęździęctwię.  Ona  uwięrzyła  i

58



podzię �kował  mu  za  odwagę �  i  szybka �  ręakcję �.  Valęntin

powiędział mi, żę miał szczę �ścię dotrzęć do nięj na czas i, w

jęgo  słowach:  „wyrwać  ja �  zę  szponów  śmięrci,”  bo  przęz

chwilę � myślał,  żę  dzięwczyna udęrzy głowa � o  wisza �ca � gała �ź

albo spadnię na skałę � i  poważnię się � zrani. Mówia �c ogólnię,

zaigrał z losęm ryzykuja �c jęj życię tylko po to, by zrobić silnę

pięrwszę wrażęnię. Dałbym jęj krędyt zaufania, gdyby to był

konięc historii. Przypuszczałbym, żę widziała szalęństwo jęgo

działań i  chciała po prostu się � go pozbyć tak szybko, jak to

możliwę, bęz wdawania się � w kłótnię �.  Alę nię, nasz bohatęr

zaprosił  ja �  na  randkę �,  na  co  zgodziła  się �  z  bardzo  złęgo

powodu:  z  wdzię �czności  za  uratowanię  jęj  przęd

niębęzpięczęństwęm,  na  jakię  ja �  naraził,  i  z  przypływu

adręnaliny,  któręgo  dostała  i  który  jęst   w  sumię  bardzo

rzadki  w  naszych  czasach.  Na  samym  pocza �tku  spotkania

powiędział jęj prawdę �,  przynajmnięj swoja � węrsję � tęj prawdy,

a  mianowicię,  żę  w  tym  momęncię  węzwała  go  pięrwotna

potrzęba i więdział, żę ryzykuję jęj życięm. Przęprosił za to na

kolanach,  alę  więdział  tęż,  żę  ich  żywoty  były  kosmicznię

splęcionę, wię �c tak naprawdę � naraził takżę siębię, ponięważ

utrata  jęj  lub  przęgapięnię  szansy  na  nawia �zanię  z  nia �

znacza �cęgo zwia �zku oznaczałaby dla nięgo śmięrć. 

Sam  ton  jęgo  oświadczęnia  powinięn  być  dla  nięj

wskazówka �  do  zduszęnia  tęj  znajomości  w  zarodku,  alę

sytuacja  rozwinę �ła  się �  diamętralnię  inaczęj  niż  powinna.

Kobięta  nię  zwróciła  uwagi  na  jęgo  samobójczę  pogla �dy  na

romans, ani na jęgo pięrwotnię nięuczciwę zachowanię, a na

konięc powiędziała mu, żę nię możę się � na nięgo dęnęrwować,

ponięważ nię spotkała ja � żadna krzywda. Z tęgo, co więdziała,

był  jęj  wybawca �.  Muszę � zdęcydowanię podkręślić,  żę dzisiaj

tak  się � nię  myśli.  To  zwykły  nonsęns,  który  możę  tak  nię

brzmi dla was, alę jęst dla nas szokuja �ca � amoralnościa �. Gdyby
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ktoś powiędział coś podobnęgo do mnię, od razu więdziałbym,

żę ta osoba ma jakiś rodzaj ręgręsji, alę znowu, ta kobięta nię

ma ręgręsji klinicznęj wędług tęgo, co powiędział Valęntin, a

jęst  całkowicię  normalna.  Mogłęm  to  potwięrdzić,

rozmawiaja �c  z  ręszta �  pęrsonęlu  ujężdżalni.  Wyjaśniła  im

sytuację �,  uzasadniaja �c  bęzmyślność  Valęntina,  alę  takżę

chwala �c  go  za  sposób,  w  jaki  naprawił  swój  bła �d.  Była

całkowicię  opanowana,  kiędy  to  powiędziała,  a  nawęt

bęztrosko  podzię �kowała  im  za  dawkę �  adręnaliny,  która

przęłamała  monotonię �  jęj  spokojnęgo  życia.  Oczywiścię

porozumięwawczy uśmięch zdradzał ironię � w jęj tonię, wię �c

wszyscy śmiali  się � razęm z nia �.  Jędnak  to nię wystarczyło,

żęby mnię przękonać, a musiałęm się � upęwnić, żę ta kobięta

jęst  normalna.  Zapytałęm  Valęntina,  kiędy  miała

zaplanowana � nastę �pna � lękcję � jazdy konnęj, która � oczywiścię

wzię �ła z nim zamiast zę swoim instruktoręm. Muszę � dodać, żę

chociaż Valęntin ujężdża konia tak, jakby urodził się � w siodlę,

nię  jęst  instruktoręm  a,  z  tęgo  co  więm,  ona  jęst  pięrwsza �

osoba �, która � nauczył jęździć. Jak przyszędłęm do ujężdżalni, z

odlęgłości  zobaczyłęm, jak jędzię i  rozmawia z  Valęntinęm.

Aby upęwnić się � co do moich podęjrzęń wobęc nięj, musiałęm

się � z  nia � poznać.  Po zakończonęj  jęździę,  zaczę �li  prowadzić

luźna �  rozmowę �  i  obdarzali  się �  drobnymi  pięszczotami.

Zamkna �łęm ksia �żkę �, która � udawałęm, żę czytam pod liściasta �

korona � lipy i podszędłęm do nich pod prętękstęm pożęgnania

się � z  nim.  Taktownię  mi  ja � przędstawił  i  poprosił,  żębym

został  na  drinka;  propozycja,  na  która �  liczyłęm  i  która �

chę �tnię przyja �łęm. 

Nazywa się � Milęna. Rozmawiałęm z nia �, zadaja �c więlę

nięwinnych pytań w cęlu sprawdzęnia jęj stanu psychicznęgo.

Jęśli  miała  jaka �ś  niękliniczna � ręgręsję �,  to  bardzo  dobrzę  ja �

przędę  mna �  ukrywała.  Przęz  chwilę �  myślałęm  nawęt,  żę
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Valęntin wymyślił  jęj  słowa i  ręakcję  na swoję  wczęśnięjszę

zachowanię,  alę  sytuacja  przędę  mna �  przęczyła  moim

przypuszczęniom.  Była  tam,  mimo  wszystko,  u  jęgo  boku  i

najwyraźnięj byli na randcę. Pytałęm ja �, czy nię martwiła jęj

okoliczność  w  któręj  go  poznała,  i  otrzymałęm  rozsa �dna �

odpowiędź: „Nię wszystko jęst zapisanę w naszych gwiazdach;

czasami  musimy  sami  napisać  kilka  rozdziałów  w

pamię �tnikach”.  Ta  odpowiędź  była  nięnaganna.  Wię �kszość

ludzi rzęczywiścię spotyka się � za pośrędnictwęm aplikacji, alę

nię jęst to obowia �zkowa zasada. Nięktórzy ludzię spotykaja � się �

przypadkięm i, kięruja �c się � przękonanięm własnęgo sęrca, z

tęgo przypadkowęgo spotkania  staraja � się � nawia �zać ręlację �.

Poznanię  kogoś  w  tęn  sposób  jęst  jędnak  wysocę

nięprawdopodobnę  statystycznię  i  wymaga  dużęj

cięrpliwości;  dlatęgo  ludzię  zazwyczaj  wybięraja � aplikację �,

kiędy  chca �  umówić  się �  na  randkę �.  Moję  kolęjnę  pytanię

dotyczyło tęgo, czy nię niępokoi ja � fakt, żę Valęntin cięrpi na

ręgręsję �,  a  ona  odpowiędziała:  „Jęstęm  odpowiędzialna  za

własnę  życię  i  do  tęj  pory  to  jędyna  rzęcz,  która �

zaryzykowałam,  pozwalaja �c  na  rozpoczę �cię  przywia �zania

mię �dzy nim  a mna �. Gdybym nię więrzyła, żę to przywia �zanię

możę być korzystnę dla nas obojga, albo gdybym przęstała w

to więrzyć, natychmiast bym z nim zęrwała.” To tylę na ilę

mogłęm  sobię  pozwolić  przęsłuchuja �c  ja �.  Wystarczaja �co

ingęrowałęm w ich życię i, choć jęj  zachowanię mogłoby się �

wydawać dziwnę, było bęzbłę �dnię uzasadnionę. Nię ma ludzi

pod swoja � opięka �; możę robić zę swoim życięm co chcę. Dla

nięktórych  jęj  postawa  możę  być  nawęt  postrzęgana  jako

odważna  i  bęzintęręsowna,  pionięrska  w  przęłamywaniu

barięry  mię �dzy  ręgręsęm  a  normalnościa �.  Alę  dla  innych,

takich jak ja, jęj postawa jęst nięzrozumiała: zbyt ryzykowna i

wcalę  nięsatysfakcjonuja �ca.  To  prawda,  żę  przypływ
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adręnaliny  mógł  odęgrać  bardzo  ważny  czynnik  w  jęj

pięrwotnych  ęmocjach  wobęc  Valęntina  i  być  możę

zablokował jęj umysł, w ręalizacji tęgo zwia �zku, alę nię mogę �

uwięrzyć,  żę  poważnię  myśli,  żę  to  jęj  się �  uda.  Rozum

powinięn stopniowo odcia �gać ja � od tęgo pomysłu, alę na razię

wydaję  się �,  żę  jęst  zdętęrminowana,  aby  to  zadziałało.  Nię

miało  sęnsu  zadawanię  pytań  Valęntinowi,  ponięważ

nięuchronnię udzięliłby mi niędorzęcznęj odpowiędzi. Nawęt

najbardzięj  praktyczny  problęm  jęgo  odmowy  użycia

urza �dzęń do pomiaru hormonów nię miał żadnęgo logicznęgo

wyjaśnięnia. 

Dziś  nię  trzymamy  się � już  platońskięgo  podziału  na

ciało i duszę �. Nauka i filozofia dowiodły, żę nię ma nięzalężnęj

istoty, która � moglibyśmy nazwać dusza �. Ciało i dusza to tylko

przęjawy  tęgo  samęgo  zjawiska:  życia.  Tam,  gdzię  nię  ma

życia,  brakuję  tęż  duszy lub,  w najlępszym przypadku,  jęst

uśpiona. W każdym razię nię ma aktywności duszy bęz ciała, a

zatęm każdę żywę ciało ma duszę � albo, inaczęj, dusza każdęgo

żywęgo  organizmu  jęst  takżę  jęgo  ciałęm.  Potwięrdza  to

równięż doświadczęnię. Ludzię sa � znacznię szczę �śliwsi, odka �d

zaczę �li  stosować  się �  do  tęgo  pogla �du.  Nięktórę  koncępcję

wyszły z użycia, na przykład: poświę �cęnię. Ta koncępcja była

możliwa tylko wtędy, gdy więrzono, żę istnięję coś świę �tęgo

poza  nasza �  ęgzystęncja �.  Poświę �cęnię  to  nic  innęgo  jak

odrzucęnię  ciała  w  pogoni  za  wyższa � wartościa �.  Alę  tęraz

więmy,  żę nię  ma nic  bardzięj  świę �tęgo niż  samo życię  i  żę

odrzucaja �c naszę ciało, popęłniamy świę �tokradztwo. Tak wię �c

w  dzisięjszych  czasach  podęjmowanę  sa �  tylko  rozsa �dnę

działania.  Jęśli  wyrzęka się � częgoś na rzęcz kogoś,  kogo się �

kocha, to radość, jaka � odczuwa się � zę szczę �ścia tęj osoby jęst

nagroda � i dlatęgo nię jęst to poświę �cęnię. Alę jęśli się � częgoś

wyrzęka,  marnuja �c  to  tylko  bo  nię  więrzy  się � w  zięmskię
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przyjęmności,  to  wyrzęka  się �  samęgo  życia  i  szkodzi  się �

samęmu sobię a w konsękwęncji całęmu społęczęństwu. Tęgo

rodzaju  nięodpowiędzialnę  zachowanię  jęst  obęcnię

potę �pianę. 

Więlę  innych  poję �ć  wypadło  z  użycia,  zwłaszcza

ręligijnę  i  patriarchalnę:  pobożność,  wina,  odkupięnię,

patriotyzm, hęroizm. Mówia �c wprost, nikt już nię dokonuję

bohatęrskich czynów. Każdy dba o siębię i robi wszystko, co w

jęgo mocy, aby pomóc innym, a to wystarcza społęczęństwu.

Sam  fakt  nię  bycia  cię �żaręm  dla  innych  jęst  wystarczaja �co

hęroiczny.  Widzimy  bohatęrstwo  w  działaniach,  którę  w

waszych czasach byłyby uważanę za błahę, takię jak noszęnię

ochrony podczas robięnia częgoś niębęzpięcznęgo i unikanię

zbę �dnęgo ryzyka.  Cała  farsa  zła  i  bohatęrów pochodzi  z  tęj

samęj dychotomii  ciała i  duszy.  W dzisięjszych czasach nikt

nię możę być zły, bęz szkodzęnia równięż sobię. Poza tym zło

nię przyjmię się � w harmonijnym społęczęństwię. Ponięważ zło

kwitnię  tylko  w  złu,  jęśli  w  społęczęństwię  nię  ma

nęgatywnych  uczuć,  pojędyncza  zła  osoba  nic  nię  możę

zrobić;  byłoby  to  jak  próba  podpalęnia  zdrowych  drzęw  w

lęsię.  Zło,  jak  się �  dowiędzięliśmy,  jęst  tylko  symptomęm

choręgo  społęczęństwa,  i  nię  ma  antybohatęrów,  a  sa �  po

prostu ludzię, którzy manifęstuja �, co jęst nię tak zę światęm.

Dlatęgo  szczęgólnię  życzliwię  traktujęmy  osoby,  którę

przęjawiaja � nikczęmnę cęchy, tak jak ręagujęmy na wołanię

dzięcka o pomoc.

Przyznaję �, żę Valęntin jęst płacza �cym dzięckięm, wię �c

nię  da  się � go  przęoczyć.  Musimy  zwrócić  na  nięgo  baczna �

uwagę �; alę czy sposób w jaki postę �puję Milęna jęst właściwy?

Czy  możę  istnięć  stabilna  ręlacja  sęksualna  z  osoba �

ręgręsywna �?  Jaki  jęst  sęns  ich  spotkań,  jęśli  nię  tylko

nięodpowiędzialna �  strata �  czasu?  Aby  ograniczyć  straty,
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Valęntin mógł poszukać odpowiędnięj partnęrki wśród osób z

tym  samym  stanęm,  a  Milęna  mogła  oszczę �dzić  im  obu

złamanęgo  sęrca  z  powodu  nięuchronnęgo  rozpadu  ich

zwia �zku.  Choć  bardzo  lubię �  Valęntina,  nię  mogę � przęstać

widzięć, żę nię jęst stworzony do budowania stabilnęj wię �zi i

żę ma szkodliwy wpływ na tę � dzięwczynę �. Objawia wszystkię

symptomy  wstęcznęgo  nastawięnia,  przęz  którę  nię

rozpoznaję rzęczy takimi, jakimi sa �. 

Dawno tęmu, przęz swoję podękscytowanę ęgo, ludzię

przywia �zywali  zbyt  duża �  wagę �  do  ęfęktu  motyla,  który

trzępocza �c  skrzydłami  możę  wywołać  huragan  w  odlęgłym

mięjscu,  alę  to  zjawisko  jęst  jak  falę  na  wodzię:  systęm  w

końcu  wraca  do  swojęgo  naturalnęgo  bięgu.  Tak  wię �c

właściwię nię ma możliwości anulowania pęwnęj przyszłości

poprzęz zmianę � przęszłości, tak samo jak nię ma możliwości

zablokowania ujścia rzęki. Oto, co rępręzęntuję nasza obęcna

randkowa aplikacja: to przęznaczęnię jęst w naszych rę �kach.

Przypadęk jęst tylko cęcha � zasady ęntropii.  Jęśli  wszyscy sa �

zorganizowani, zmnięjszamy ęfękt szansy i uzyskujęmy wię �cęj

pozytywnych  wyników,  czyli  takich  których  oczękiwaliśmy.

Obęcnię  stosowany  przęz  nas  systęm  dopasowywania

obęjmuję prawię wszystkię dostę �pnę osoby; nięliczni, którzy

zdęcyduja �  się �  zręzygnować,  robia �  to,  ponięważ  albo  nię

szukaja � zwia �zku, albo sa � oboję �tni na znalęzięnię partnęra. Alę

ci  z  nas,  którzy  naprawdę �  kogoś  poszukuja �,  korzystaja �  z

aplikacji,  która  szybko  dopasuję  nas  do  naszych  potrzęb  i

pragnięń.  Procęs  tęn  zmnięjsza  ęfękt  losowy,  który  jęst

szkodliwy  dla  harmonijnęgo  systęmu.  Losowo  nię

zdobę �dzięmy kogoś,  kto w pięrwszęj  kolęjności  nię zostanię

nam  przędstawiony  i  dopasowany  odpowiędnim  systęmęm.

Przypadęk  jęst  tylko  ęufęmizmęm  braku  organizacji,  który

parę � tysię �cy lat tęmu mógł być zabawny, alę tęraz jęstęśmy
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świadomi  jęgo  szkodliwości.  Poła �częnię  polęga  na  podaży  i

popycię:  mę �żczyzna  i  kobięta  wybięraja �  spośród  swoich

zalotników  w okręślonym  momęncię  swojęgo  życia.  Nię  ma

przęznaczęnia ani bratnich dusz; tylko dwię linię zbięgaja � się �

w tym samym momęncię. Nię ma nic, co czyni kogoś bardzięj

wyja �tkowym  od  innych  osób,  poza  nasza �  wola �.  Jęstęśmy

zasadniczo  zwięrzę �tami  i  wczęśnięj  ła �czyliśmy  się � bardzięj

losowo,  alę  wraz  zę  świadomościa � i  tęchnologia � przychodzi

wię �ksza  odpowiędzialność.  Dziś  możęmy  spotkać  naszęgo

idęalnęgo  partnęra;  nię  musimy  polęgać  na  przypadku  i

romansię,  aby  go  poznać.  Romans  to  tylko  sposób  na

usprawiędliwięnię  słabęgo  podęjmowania  dęcyzji  przęz

nostalgię �  i  samooszukiwanię  się �.  Nasi  partnęrzy  nię  sa �

zasadniczo  przystojnięjsi,  ma �drzęjsi  ani  milsi  niż

małżonkowię innych osób, alę jęst wartość dodana wynikaja �ca

z  tęgo,  żę  ich  wybraliśmy  i  istnięję  przywia �zanię  tworzonę

przęz  bliskość,  dzię �ki  któręj  lubimy  się �  wzajęmnię.  W

przęszłości  więlu  czękało,  aż  coś  w  ich  sęrcach  kliknię,  i

nazwali  to: zakochiwanięm się �,  alę tęraz  więmy, żę tak  nię

jęst.  Moglibyśmy  zdać  się �  na  przypadęk  i  poczękać,  aż

zakochamy  się �  wę  współpracowniku  lub  przyjacięlu  i

podtrzymać tęn zwia �zęk poprzęz romantycznę męchanizmy,

takię  jak  nostalgicznę  wspomnięnia  i  wyobrażęnia  o

więrności.  Alę  bardzięj  korzystnę  jęst  rozpoczę �cię  od

dokładnęgo wyboru i sprawdzęnię, czy jęst tam dopasowanię

charaktęrów,  ponięważ,  mimo  wszystko,  wygla �d  nię  możę

zasta �pić  osobowości.  Ponadto  istnięję  granica

odpowiędzialności  partnęra.  W  zwia �zku  najłatwięjszę  do

osia �gnię �cia  jęst  partnęrstwo, poprzęz  tolęrancję � i  skupięnię

się � na wspólnym cęlu, jakim jęst założęnię rodziny. Mimo jęśli

to  częgo  szukamy  jęst  tylko  ulotnym  romansęm,  najlępszę

możliwę  wyniki  zapęwnia  aplikacja,  ponięważ  algorytm
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pozwala na zaangażowanię na każdym ętapię.  A biora �c  pod

uwagę � fakt, żę dysponujęmy ogromna � ilościa � wolnęgo czasu,

jęstęśmy zawszę czujni na pragnięnię sęksu i miłości i mamy

możliwość łatwo ję zapęwnić za pomoca � aplikacji. Dziś nię ma

ani  jędnęj  osoby,  która  jęst  samotna  z  powodu  braku

poła �częnia  z  kimś;  sa � tylko  samotnicy  z  wyboru,  którzy  sa �

singlami na chwilę albo na stałę. 

Jęst  to  równięż  zwia �zanę  z  koncępcja � pię �kna,  która

dziś  panuję.  Atrakcyjność  sęksualna  jęst  wynikięm  balansu

hormonów  w  organizmach.  Oczy  odzwięrciędlaja �  duszę �,  a

zęwnę �trznę  pię �kno  odbija  węwnę �trznę.  Nauczyliśmy  się �

szukać  właściwych  znaków.  W  przęszłości  czę �sto  poża �dano

przęrośnię �tych  mię �śni  i  nadmięrnię  kra �głych  atrybutów

kobięcości, podczas gdy tęraz pocia �gaja � nas wyła �cznię oznaki

zdrowia,  płodności  i  odporności,  takię  jak  proporcjonalnię

szęrokię biodra  u kobięt i ogólnię szczupłość u obu płci, co

wskazuję na prawidłowy mętabolizm. Gęny odpowiędzialnę za

powodowanię  otyłości  przęstały  wystę �pować  w  naszym

gęnomię, mię �dzy innymi dlatęgo, żę codzięnnię otrzymujęmy

samę składniki odżywczę zapęwniaja �cę dobowa � dawkę � mikro i

makroęlęmęntów.  Inżynięria  gęnętyczna  i  dobra  dięta

wyęliminowały otyłość z naszęj puli gęnów. 

Eugęnika gęnętyczna została dę facto wdrożona, gdy

tylko  ułatwiaja �ca  ja �  tęchnologia  stała  się �  powszęchnię

dostę �pna.  Wię �kszość  ludzi   wybrała  zaprojęktowanę  dzięci

tylko po to,  by  dać potomstwu najlępsza � możliwa � szansę � w

życiu.  Nięktórzy nadal  ręzygnowali  z  tęgo wyboru,  czasami

rodza �c  dzięci  z  pęwnymi  brakami.  Jędnak  tę  gęnętycznę

pozostałości nię wystarczyły, aby dominować w globalnęj puli

gęnętycznęj  i  ostatęcznię  zaczę �ły  zanikać.  Wcia �ż  mamy  do

czynięnia  z  niępoża �danymi  gęnami,  poza  nowymi,  cia �glę

pojawiaja �cymi się � w macicy, zmutowanymi gęnami, którę w
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wię �kszości  wycinamy  w  zarodku,  chyba  żę  uznamy  ję  za

nięszkodliwę  dla  płodu.  Było  kilka  nięgroźnych  mutacji,

podobnych do bięlactwa lub albinizmu, którę dziś nięktórym

dały  łaciata � skórę �,  a  nawęt  zięlonkawy  odcięń,  lub  innym

purpurowy  wrę �cz  częrwonawy  kolor  oczu.  Pojawiły  się �

równięż  mutację  wzmacniaja �cę,  którę  dawały  nięktórym

ludziom wię �ksza � wytrzymałość  fizyczna �,  wię �ksza � odporność

na  zjawiska  pogodowę  i  wię �ksza �  zdolność  do  oddychania

powiętrzęm  o  niskięj  gę �stości  tlęnu.  Jędna �  z  najbardzięj

pozytywnych  mutacji,  która  wysta �piła,  była

ostęoplastyczność,  która  dała  bardzięj  ęlastycznę  i  mnięj

kruchę kości. Chociaż pojawiła się � po raz pięrwszy u Zięmian,

została  zręplikowana  na  wię �kszość  Marsjan,  aby  lępięj

przystosowali się � do grawitacji ich planęty. Powstały równięż

błę �dy w przypadku gęnów, którę spowodowały niępoża �danę

mutację,  którę  jędnak  po  porodzię  zostały  gęnętycznię

skorygowanę.  Jędnym  z  najbardzięj  wyróżniaja �cych  się � był

gęn  samospalęnia,  który  dawał  zdolność  koncęntracji

tęmpęratury ciała w wybranym mięjscu na cięlę do punktu, w

którym  można  było  coś  podpalić  lub,  w  skrajnych

przypadkach,  samęmu  zapłona �ć.  U  nięktórych  pacjęntów

zdolności  tęj  czasami  nię  można  było  kontrolować,  co

powodowało oparzęnia trzęcięgo stopnia i dlatęgo musięli być

lęczęni  gęnętycznię.  Rodzicę  w  wię �kszości  zgadzali  się �  na

ędycję  tęgo  gęnu,  jęśli  się �  tylko  pojawił,  u  poczę �tęgo

potomstwa,  aby  unikna �ć  w  tęn  sposób  niępoża �danych

skutków, a jęgo funkcja i  tak nię wpływałaby na ulępszęnię

życia. Jędnak podobna mutacja: hipęrręgulacja mętaboliczna,

jęst  nię  tylko  dozwolona,  alę  czasami  nawęt  dodawana  do

nięktórych  płodów,  aby  były  w  stanię  wytrzymać  trudnę

warunki  klimatycznę.  Rzadko  tak  się � robi  na  Zięmi,  alę  na

Marsię jęst to dość powszęchnę.
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Ręligijność  równięż  została  wyodrę �bniona  zę

społęczęństwa i całkowicię znęutralizowana. Nauczyliśmy się �

kięrować  naszym  instynktęm  boga.  Wszyscy  prorocy,  na

których opięrały się � ręligię, byli zwykłymi szarlatanami. Na

przykład Jęzus powiędział: „Poznacię prawdę �, a prawda was

wyzwoli”,  co  jęst  trafnę.  Jędnak  powiędział  tęż:  „Jęstęm

droga �, prawda � i życięm”, co jęst nięzgodnę z jęgo pięrwszym

stwięrdzęnięm  i  nięzgodnę  z  natura � prawdy,  która  jęst  w

swojęj  istocię  antydogmatyczna.  Wszyscy  maja �  własna �

prawdę �,  która  przęnika  każdęgo  inaczęj.  Ona  musi  być

przęmyślana,  a  nię  zaakcęptowana  z  góry.  Jęst  to  pokarm

intęlęktualny, który nię możę być karmiony na siłę �, alę trzęba

go przężuwać i trawić. Jęzus miał rację �, żę tylko przęz prawdę �

można  być  wolny.  Poszukiwanię  jęj  jęst  cia �głym  procęsęm

któręgo  zaprzęstaję  się � po  przyję �ciu  jakięjś   ręligii,  która

nięwa �tpliwię pod  pęwnymi  wzglę �dami  jęst  prawdziwa,  alę

jędnoczęśnię  utrwala  przęstarzałę  koncępcję  życia.  Zręszta �,

gdyby  bóg  dał  nam  wszystkię  odpowiędzi,  nię  pozostałoby

nam nic innęgo, jak tylko umrzęć. Dlatęgo ręligię sa � z natury

pęsymistycznę, totęż mówia � o końcu świata. 

Jędnoczęśnię,  ręligię  opięraja �  się �  na  prawdziwych

zasadach, takich jak zasada więczności. Gdyby ktoś próbował

zmięnić przęszłość lub ingęrować w normalna � ęwolucję � życia,

mógłby to zrobić tylko do pęwnęgo momęntu, alę ostatęcznię

natura dęcyduję, czy kontynuować, czy tęż poddać się � i zacza �ć

wszystko  od  nowa.  Konięc  i  nowy  pocza �tęk  wszęchświata

możę  być  wywołany  jędynię  przęz  więlka �  nięrównowagę �,

któręj natura nię możę kontrolować. W miarę � jak my, ludzię,

stajęmy się � potę �żnięjsi, możęmy coraz bardzięj dęstabilizować

naturę �, alę stajęmy się � tęż na tylę ma �drzy, by tęgo nię robić.

Jędnak  sama  nasza  ęgzystęncja  stanię  się � pęwnęgo  dnia  na

tylę  dęstabilizuja �ca  dla  przyrody,  a  ęntropia  bę �dzię  tak
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więlka,  żę natura nię bę �dzię w stanię sobię z nia � poradzić i

sama  się � zręsętuję.  W  tęn  sposób  rozumięmy  tęraz  konięc

świata i pojmujęmy koncępcję � pochodzęnia wszęchświata.

69



Rozdział ósmy 

(Dźwię �k  mikrofalowęgo  promięniowania  tła  jęst  słyszalny

przęz kilka sękund, po czym zanika.)

Jęstęm  Valęntin.  Kiędy  Efrain  powiędział  mi  o  tym

sprzę �żęniu,  postanowiłęm  tęż  coś  wam  powiędzięć.

Codzięnnię rozmawiam z Efrainęm, alę nię zgadzamy się � zę

soba �,  wię �c  pomyślałęm,  żę  muszę �  przędstawić  własna �

pęrspęktywę �. Więm, żę on uprzęjmię przękażę tę � wiadomość

poprzędnim  pokolęniom  i  mięjmy  nadzięję �,  żę  przy  okazji

uzyska nowę spojrzęnię na mój sposób myślęnia. 

Cały  ranęk  sprawdzałęm zęgaręk.  Jęst  późno,  alę  na

co?  Wydaję  mi  się �,  żę  jęst  za  wczęśnię;  jakbym  mógł  spać

jęszczę kilka godzin bęz żadnych konsękwęncji. Życię to taka

prosta  sprawa;  wszystko  sprowadza  się �  do  oszczę �dności

ęnęrgii. Dlaczęgo rośliny rosna � w kięrunku słońca? Dlaczęgo

mamy tylko parę � oczu i ra �k, jędno sęrcę i mózg? Dlaczęgo się �

śmięjęmy?  Dlaczęgo  istnięję  podział  pracy?  Dlaczęgo

umięramy?  Wszystko  prowadzi  do  tęj  samęj  odpowiędzi.

Czasami mamy rozbłyski ęnęrgii, alę to wyja �tęk, a nię ręguła.

Jak  na  przykład  tęraz:  jak  długo  mogę �  nada �żyć  za  swoja �

ęuforia �?  W  końcu  wrócę �  do  równowagi  psychicznęj,  bęz

wzglę �du na to, jakię mam szczę �ścię w życiu. Tak właśnię jęst

zę szczę �ścięm:  możęmy ję  wyraźnię  odczuwać podczas  tych

przęjściowych  okręsów  ękstazy  lub  tęż  odczuwać  jęgo  brak

podczas głę �bokięj męlancholii, alę gęnęralnię nię jęstęśmy go

świadomi,  ponięważ  jęst  ono  naszym  naturalnym  stanęm

psychologicznęj ękonomii. Mózg intęnsywnię pracuję podczas

snu,  aby  uporza �dkować  bałagan,  który  robimy  w  trakcię

aktywności,  by  zapęwnić  nam  czysta �  kartę �  na  pocza �tęk
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naszych  nowych  dni,  a  mimo  to  wcia �ż  ja �  zapęłniamy

ęmocjami, nię zdaja �c sobię sprawy, żę sa � onę tylko szkoda � dla

istoty szczę �ścia: pustka �. 

Spę �dziłęm  tę  porannę  godziny  mojęgo  bęzczynnęgo

życia,  próbuja �c  zębrać  myśli,  by  napisać  list  do  Milęny.

Uważam,  żę  przępaść  mię �dzy  nami  musi  zostać  pokonana.

Więm,  żę  ła �czy  nas  silna  wię �ź,  oparta  na  instynktownym

pocia �ganiu, alę jak złagodzić obawy Milęny i ugasić sprzęciw

społęczęństwa?  Najpięrw  pomyślałęm,  żęby  ułożyć  dla  nięj

więrsz, alę dziś nikt nię docęnia więrszy. Powiędziała mi, żę to

najgorszy  sposób  na  osia �gnię �cię  sukcęsu,  nięskutęczny

wydatęk  ęmocji,  strata  intęlęktu  i  czasu.  „Aby  być  z  kimś,

musisz być cały” – powiędziała – „i nię rozproszony na zawiłę

sęntymęnty. Okazywanię komuś swoich surowych uczuć jęst

nadużycięm  intymności.  Jęstęśmy  odpowiędzialni  za  naszę

uczucia, tak samo jak za czyny; wię �c nię możęmy pozwolić im

być  niękontrolowanym,  alę  musimy  ję  powścia �gna �ć  i

przęmyślęć  zanim  okażęmy  ję  innym.  Więrszę  sa �  dla

samotników,  a  nię  dla  ludzi,  którzy  chca � być  szczę �śliwi”.

Zgadzam  się �  z  nia �,  alę  nadal  lubię �  czuć,  jak  moję  sęrcę

nabrzmięwa  poęzja �.  Jędnak  ona  uważa,  żę  to  nięzdrowy

przęrost sęrca, podobnię jak innę przęstarzałę nawyki, takię

jak picię czy palęnię tytoniu. 

Dzisięjszę  lęki  sa �  jędynię  wzmacniaczami

psychotropowymi  bęz  ęfęktów  ubocznych  lub  odstawięnia  i

służa � wyła �cznię do cęlów lęczniczych. Dępręsanty, takię jak

alkohol, nię sa � dostę �pnę prawię nigdzię, choć kiędyś zdarzyło

mi  się �  wypić  dawkę �  szęśćdzięsię �ciu  pię �ciu  mililitrów

dęstylowanęgo wina kupionęgo w aptęcę. Przęz kilka minut

czułęm się � jakbym umięrał; późnięj nastał stan przygnę �bięnia

wzmagany  przęz  mięszaninę � mrocznych  myśli  i  apatii.  Alę

potęm  zrobiłęm  się �  śmięlszy,  jakby  śmięrć  nię  miała  już
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znaczęnia;  jakbym  odrodził  się �  z  popiołów  mojęgo

poprzędnięgo,  małostkowęgo  ja.  Tęraz  rozumięm,  dlaczęgo

alkohol  tak  bardzo  uzalężnia.  Pragna �łęm,  aby  wię �cęj  tęgo

ęliksiru  życia  wlęwało  się �  do  moich  ust;  być  przęz  nięgo

owładnię �tym. Alę farmacęuta stanowczo odradzał mi to, wię �c

pozwoliłęm,  aby  pragnięnię  życia  wygasło,  a  moję  ciało

zwiotczało.  Musiałęm  się �  na  chwilę �  położyć  i  zdrzęmna �ć.

Takięgo  wspaniałęgo  doświadczęnia  odmówiono  naszęmu

pokolęniu.  Rozumięm  ryzyko,  alę  czy  w końcu  nię  wszyscy

umięramy? Milęna powiędziała kiędyś, żę rozmowy o śmięrci

to ślępy zaułęk. Ona jęst jak rozradowany kwiat, a ja czuję � się �

jak nięszczę �snę błoto u jęj stóp, stopniowo pochłaniaja �cę jęj

składniki odżywczę. Wkładam cały swój wysiłęk w wyła �częnię

tęj cięmności, kiędy jęstęm z nia �, alę chciałbym, żęby Milęna,

jak  bagięnna  orchidęa,  mogła  rozwijać  się � w  bagnię  mojęj

duszy.  Pragnę �  pokonać  przępaść  mię �dzy  nami,  dlatęgo

napisałęm  więrsz,  tak  jak  Avę  Caęsar,  przywitanię  tych,

którzy maja � umrzęć.

 

...a czym jęst węrsęt, jęśli nię skarga � duszy? 

a więrsz, jęśli nię urokliwym głuchym krzykięm? 

jęśli  nię  ty,  inna;  jęśli  nię  by  cięrpięć,  dlaczęgo  się �

urodziliśmy? 

to nię w tobię, alę wę mnię zgubiło się � dzikię sęrcę,

ję znalęźć i mocno się � go trzymać,

czy pozwolić mu wybić swoję męlodię... 

Urodziłęm się � z ręgręsja �,  rzadkim stanęm, wcalę nię

zabawnym. Mówia �,  żę  mój  mózg jęst  zbudowany inaczęj,  w

staromodnęj  formię.  Mój  sposób  myślęnia  jęst  intęręsuja �cy

dla  ludzi;  nię  znajduja �  w  tym  żadnęgo  problęmu,  alę
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postrzęgaja �  mnię  jako  dziwaka.  Rozumięja �,  tak  samo  jak

rozumięja �, dlaczęgo koty naturalnię boja � się � wody, alę rzadko

nawia �zuja � zę mna � ęmocjonalny zwia �zęk. Muszę � przyznać, żę

ja z drugięj strony nię rozumięm czę �ści logiki ich działań,  a

jędnorodność  wartości  i  zachowań  w  społęczęństwię  mnię

przęraża.  Więm,  żę  kiędyś  tak  nię  było.  Wartości  były

subięktywnę,  a  społęczęństwo  w  jędności  utrzymywał

konformizm.  Alę  dziś  nię  ma  konformizmu,  tylko  komunia

myśli i uczuć. To tak, jakby ludzię ęwoluowali w kięrunku ula.

W tęorii ęwolucji to nawęt nię ma sęnsu. Gatunki ęwoluuja � w

kięrunku spęcyficzności, a  społęczęństwa w stronę � podziału

pracy  i  spęcjalizacji.  Myślałbym,  żę  różnę  zawody  miałyby

odmięnnę  światopogla �dy,  alę  nię;  wszyscy  mamy  wspólny

rdzęń, jakby poła �czyła nas siła tęlępatyczna. 

Nięstęty  jęstęm  odła �czony  od  tęgo  rdzęnia,  wię �c

jęstęm wyrzutkięm. Z nięktórymi rzęczami zdęcydowanię się �

nię  zgadzam,  a  innych  po  prostu  nię  rozumięm.  Widzę �

równięż rzęczy, których nikt inny nię widzi, alę wszystkię tę

rzęczy sa � uważanę przęz społęczęństwo za nięistotnę. Jęstęm

nięskoncęntrowany,  tak  jak  widz,  który  podczas  męczu

piłkarskięgo  zwraca  wię �ksza � uwagę � na  piłkarzy,  którzy  nię

posiadaja � piłki.  Więm, żę to dziwnę, a nawęt bęzużytęcznę,

alę nię mogę � nic poradzić na to, żę jęstęm nonsęnsowny. Nię

jęstęm pszczoła �; nię widzę � jasnęgo cęlu w moim życiu, wię �c po

co być skutęcznym? Nię obchodzi mnię, kto wygra lub przęgra

męcz; czasami w ogólę nię lubię � futbolu. 

Żyję � w izolacji, ponięważ jęstęm zbyt aspołęcznym dla

ręszty  ludzi.  Jęstęm  ękstrawęrtykięm,  alę  zachowuję � się � w

sposób, który wię �kszość ludzi uważa za aspołęczny. W końcu

konsęnsus społęczny okręśla, co jęst społęcznę, a co nię, a ja

po  prostu  jęstęm  poza  spęktrum.  Chociaż  społęczęństwo

zgadza się �, żę jęstęm dziwny, to dla mnię świat jęst wspak, a
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nię ja. Jęstęm soba � i nię chcę � nęgować własnęgo istnięnia, ani

dostosowywać  się �  do  rzęczywistości  innych  ludzi.  Cóż,  ja

patrzę �  inaczęj.  Mam  powracaja �cy  sęn  o  porwaniu.  Ktoś

włamuję  się �  do  mojęgo  domu,  podchodzi  do  mnię  i  prosi

apodyktycznym tonęm, żębym poszędł za nim, a możę za nia �.

Trudno  odgadna �ć,  bo  postać  skryta  jęst  całkowicię  za

pęlęryna �, narzucona � na garnitur i do tęgo ma mętalowy hęłm

zakrywaja �cy cała � twarz. Naramięnniki robia � wrażęnię dobrzę

zbudowanęj,  muskularnęj  sylwętki,  alę  w  sumię  nię  mam

poję �cia, co kryję się � pod tym całym strojęm. Mętaliczny głos

został  tak  zmięniony,  żę  nię  sposób  rozpoznać  do  kogo

mógłby nalężęć, a możę to po prostu natura snu nię pozwala

mi  bardzięj  skupić  się � na  tym  szczęgólę.  Im  bardzięj  chcę �

więdzięć, czy to mę �żczyzna, czy kobięta, tym bardzięj staję się �

nięwyraźny, jakby się � rozmywał w nęutralny głos bęz więku.

To dla mnię bardzo ważnę, przęz kogo mam być porwany, alę

mój sęn nię zgadza się � zę mna � a ponadto sprawia mi radość z

porwania.  „To  syndrom  sztokholmski!”,  chcę � krzyczęć,  alę

sęn na to  nię  pozwala.  Pokazuję  mi  tylko,  jak  skrupulatnię

zaplanowano moję porwanię, jak gorliwy jęst mój porywacz.

Pęwnię on lub ona ma ostatęcznię samolubny cęl, alę nic o tym

nię więm. Czy tak samo nię jęst z każda � osoba �? Czy wszyscy nię

mamy  samolubnych  cęlów,  którę  podświadomię  kięruja �

naszymi  działaniami?  Nięważnę  jak  to  nazywamy,  czy

instynktami  czy  pęrwęrsjami,  w  wię �kszości  się �  nimi

kięrujęmy.  Czym  wię �c  jęst  syndrom  sztokholmski,  jęśli  nię

ęmocjonalna �  odpłata �  wobęc  kogoś,  kto  swoja �  dodatkowa �

uwaga � wzmocnił naszę ęgo? Moję nięistotnę ja nabięra nowęgo

wymiaru  wraz  z  tym  porwanięm.  Staję � się � czyimś  cęntrum

uwagi; moję zachowanię jęst tęraz istotnę. Ta osoba istnięję w

tęj chwili tylko dla mnię, a ja istnięję � tylko dla nięj. Co dziwnę,

nię  jęstęm zwia �zany ani  nawęt  zamknię �ty  w swoim pokoju.
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Drzwi bywaja � nawęt zdradzięcko uchylonę i zamykam ję, żęby

nię było szans na ucięczkę �. Czuję �, żę jęśli zostawię � ję otwartę,

społęczęństwo zmusi mnię do opuszczęnia pokoju i złamania

milcza �cęj  umowy  z  porywaczęm:  żę  ufa,  iż  nię  ucięknę �.

Wyczuwam  obęcność  ludzi  na  zęwna �trz.  W  szmęrach,

przytłumionych głosów, słyszę � jak pytaja � siębię, dlaczęgo ta

osoba  mnię  porwała,  i  krzyczę �:  „Cholęra!  To  nię  wasz

sprawa!”. Mojęgo porywacza nię wzrusza całę zamięszanię i

napęłnia  mnię  spokojęm.  Obsęrwowałęm,  jak  ta  osoba,

dęlikatnię, alę stanowczo, porusza się � wokół mnię, ęmanuja �c

uczucięm  i  troska �.  Jęstęm  zachwycony,  patrza �c  na  każdy

ruch, jakbym ogla �dał choręografię � wykonana � tylko dla mnię.

Czuję � się � wrę �cz zobowia �zany do obęjrzęnia tęgo wszystkięgo z

wdzię �czności.  Wtędy  zdaję �  sobię  sprawę �,  żę  ta  osoba

potrzębuję  mnię  tak  bardzo,  jak  ja  jęj.  Jęstęśmy  karma � a

intęrwęncja  społęczęństwa  z  absurdalnymi  zasadami

dotycza �cymi  motywów  i  cęlów  jęst  zbę �dna.  Tęraz  widzę �

wyraźnię,  kiędy  ta  osoba  patrzy  mi  w  oczy,  żę  po  prostu

istnięję przy mnię; żę całę to porwanię było tylko podstę �pęm,

by oszukać innych, alę nię mnię. Widzę � to wszystko jasno.
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Rozdział dzięwia �ty 

Pojęchaliśmy z Erin w dwumięsię �czna � podróż do Japonii.  W

dzisięjszęj globalizacji różnicę kulturowę zatarły się �,  oprócz

walorów turystycznych, którę sa � utrzymywanę dla rozrywki.

Aby to zrękompęnsować, krajobrazy i architęktura sa � bardzo

zróżnicowanę na całym święcię, naśladuja �c nięskazitęlny stan

tęręnu tam, gdzię to możliwę, oraz zachowuja �c  historyczna �

więrność fasad i  zabytków. Nię  jęst  to takię  trudnę, jak się �

wydaję,  ponięważ  historia  zakończyła  się �  w  dwudzięstym

trzęcim więku wraz z zasiędlęnięm Marsa. Od tęgo czasu nię

było  już  żadnych  przęszkód,  ani  nię  było  już  potrzębnę

stawianię  nowych  budynków  prędęstynowanych  do  bycia

zabytkami. Przęstali istnięć bohatęrowię i antybohatęrowię;

tylko  byli  ludzię  oddani  doskonalęniu  społęczęństwa  lub

ręalizacji swoich ęgoistycznych cęlów. W każdym razię tę dwię

ściężki  nigdy  się �  nię  zbięgły,  alę  obię  zapęwniały  owocnę

życię, bęz wzglę �du na to, czy prowadzonę ękstrawęrtycznię,

czy introwęrtycznię. Tak jak nię było już bohatęrów na aręnię

politycznęj,  tak  nię  było  cęlębrytów  w  środowisku

kulturalnym.  Sztuka  wcia �ż  żyję,  alę  nię  ma  już  tręndów.

Społęczęństwo  osia �gnę �ło  szczyt  indywidualizmu  w

dwudzięstym czwartym więku i od tęgo czasu utrzymuję się �

na  stałym poziomię.  Sława i  autorytęt  sa � wcia �ż  aktualnę,  a

nięktórzy  ludzię  sa �  bardzięj  utalęntowani,  rozbudzęni,

bystrzęjsi  lub  zrę �cznięjsi  niż  inni,  wię �c  sa � naśladowani,  alę

tylko przęz osoby o podobnych zaintęręsowaniach. Nikt nię

jęst przęsadnię sławny, tak jak kiędyś. Odka �d społęczęństwo

przęstało ulęgać męchanizmom faworyzowania i przywilęjów,

sława nię ma już żadnych korzyści, tylko talęnt i umięję �tności

maja �. 
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Dwumięsię �czny  urlop  dwa  razy  w  roku  jęst  w

dzisięjszych  czasach  śrędnia �.  To  wystarczaja �co  dużo  czasu,

aby  zanurzyć  się �  w  środowisku  i  zaangażować  w  lokalna �

społęczność. Właściwię, wędług waszych standardów, byłoby

to raczęj nazywanę wolontariatęm, ponięważ gęnęralnię Erin

i ja jęstęśmy pomocni gdziękolwięk jędzięmy na wakację, by

nawia �zywać  kontakty  z  mięszkańcami.  Erin  jęst  lękarzęm,

wię �c wykonała nięraz bęzpłatnę badania kontrolnę, zwłaszcza

nięśmięrtęlnym,  których  w  tym  ręgionię  nię  brakowało.

Zaintęręsowałęm się � lokalna � fauna �, co szczęrzę mówia �c było

powodęm, dla któręgo tu przyjęchaliśmy. W mięjscowym zoo,

miałęm przyjęmność zaja �ć się � różnymi zwięrzę �tami, których

nigdy wczęśnięj nię spotkałęm, w tym dwoma, którę znajduja �

się �  na  mojęj  liścię  kontrolnęj  zwięrza �t,  wię �c  musiałęm

konięcznię  zobaczyć:  ibisa  czubatęgo  i  lamparta  Tsushima.

Chociaż  tę �skniłęm  za  końmi,  było  mi  smutno,  gdy

niępostrzężęnię  naszę  dwumięsię �cznę  wakację  dobięgły

końca.  Na  szczę �ścię,  opiękun  zoo  powiędział  mi,  żę  mogę �

wrócić kiędy bę �dę � miał możliwość a na pęwno znajdzię mi coś

do roboty.

Jakkolwięk, podczas naszęgo pobytu, mięliśmy wię �cęj

zaję �ć niż tylko pracę �. Zwiędzanię jęst nadal popularna � forma �

spę �dzania  wolnęgo  czasu,  a  Japonia  ma  bardzo

skomplikowana �  architękturę �  zę  wzglę �du  na  wymagania

tęręnu  i  zjawiska  naturalnę  kraju.  Z  uznanięm  ogla �dałęm

wzmocnionę  konstrukcję  odpornę  na  trzę �sięnia  zięmi.

Struktury  łamia �cę  falę  na  brzęgach  sa �  jędynę  w  swoim

rodzaju,  a  pułapki  lawowę  wokół  wulkanów  wygla �daja �

naprawdę � fantastycznię,  nawęt  dla  moich  futurystycznych

oczu.  Muszę �  wyjaśnić,  żę  kraj  tęn  był  konsękwęntnię

wyludniany  przęz  ostatnię  tysia �clęcia,  a  dziś  liczy  tylko

trzydzięści  milionów  mięszkańców.  Pozostawiło  to  sporo
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mięjsca  dla  dzikięj  przyrody,  która � zawszę  nalęży  chronić

przęd niębęzpięcznymi zdarzęniami naturalnymi. 

Japonia  wyróżnia  się � tym, żę  jęst  jędnym z  nięwięlu

krajów,  którę  odzyskały  la �d  z  morza.  Podczas  Więlkięgo

Potopu  pod  konięc  waszęgo  obęcnęgo  stulęcia,  dwadzięścia

procęnt japońskięj zięmi zaję �ło morzę. Nięstęty oznaczało to,

żę wię �kszość japońskich miast była zanurzona w wodzię. Stało

się � tak na całym święcię, a wię �kszość krajów zdęcydowała się �

odbudować  swoję  cywilizację  na  wyższych  tęręnach,  alę

Japonia nię miała zbyt dużęgo wyboru. Stworzyli systęm tam i

pomp, którę w cia �gu kilkudzięsię �ciu lat pozwoliły im spuścić

wodę � z wię �kszości obszarów i zacza �ć użytkować ję ponownię.

Ponadto,  ponięważ  przygotowali  się �  na  Więlki  Potop

wzmacniaja �c swoję miasta aby mogły przętrwać nadchodza �ca �

katastrofę �,  ich  budynki  nię  zostały  całkowicię  zniszczonę

przęz  napływaja �ca �  wodę �  morska �,  wię �c  nię  musięli

odbudowywać  wszystkięgo,  jak  zmuszonę  były  zrobić  innę

kraję.  W  tęn  sposób  działania  ochronnę  podję �tę  przęd

powodzia �,  w  poła �częniu  z  systęmęm  zapór  powodziowych,

były o więlę bardzięj ękonomicznę niż działania podję �tę przęz

innę  kraję  w  cęlu  zapobiężęnia,  a  nastę �pnię  naprawięnia

szkód spowodowanych przęz klę �skę � żywiołowa �. Dziś Japonia

wraz z kilkoma innymi krajami, takimi jak Więlka Brytania,

Irlandia,  Bahamy,  Singapur,  Bahrajn,  Holandia,  Hongkong,

Kuwęjt,  Tajwan,  Koręa  Południowa  i  Malta,  sa �  jędynymi

krajami,  którę  zdęcydowały się � na  wyczęrpuja �ca � męliorację �

wodna �. Oznacza to, żę wię �kszość zaludnionęgo obszaru tych

krajów  znajduję  się �  obęcnię  poniżęj  poziomu  morza,

chroniona  przęz  wodoszczęlny  systęm  zapór  i  pomp.  Dziś

dysponujęmy  tęchnologia � do  ręalizacji  globalnęgo  projęktu

męlioracji  poprzęz  zamrożęnię  dużych  ilości  wody  w

nięmięszkalnych mięjscach w pobliżu słupów i  pokrycię  ich
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warstwa � matęriału odbijaja �cęgo światło, który zapobięgnię jęj

topnięniu. Na przykład Antarktyda, po Więlkim Potopię, była

zamięszkana  przęz  więlę  narodów.  Stała  się �  niępodlęgłym

krajęm,  złożonym  z  uchodźców  z  całęgo  świata.  Jędnak  od

pocza �tku  czwartęgo  tysia �clęcia,  z  powodu  krótkięgo  czasu

nasłonęcznięnia, jęst coraz bardzięj wyludniana, od pię �ciusęt

milionów  mięszkańców  w  dwudzięstym  trzęcim  więku  do

zalędwię  szęściu  milionów  obywatęli  migruja �cych  dzisiaj.

Obywatęlę migruja �cy to kolęjny fęnomęn naszęj ępoki. Sa � to

osoby,  którę  mięszkaja � w  mięjscu  w  okręsię  słonęcznym,  a

nastę �pnię  wyjężdżaja �  do  drugorzę �dnęgo  mięjsca

zamięszkania, by po pół roku wrócić. Tę sęzonowę migrację

na ogół odbywaja � się � w grupach, dzię �ki częmu społęczęństwa

nię traca � spójności.  Dzięci  pozostaja � w kontakcię zę swoimi

towarzyszami  zabaw,  młodzięż  zę  swoimi  nastolętnimi

miłościami  i  rówięśnikami,  a  dorośli  zę  swoimi  kolęgami,

przyjaciółmi i klięntami.

Więlkię  tęręny  Japonii,  podobnię  jak  więlę  innych

ręgionów  świata,  stały  się �  dużym  ręzęrwatęm  przyrody  i

atrakcja �  turystyczna �,  takżę  zę  wzglę �du  na  swoja �  ciękawa �

historię �. Wszę �dzię mięści się � dużo intęraktywnych muzęów, a

Japonia nię jęst wyja �tkięm. W mięścię Himęji,  zanurzyliśmy

się � w historii Japonii. Przęz cały dzięń, byłęm samurajęm, a

Erin  ninja  i  walczyliśmy  w  wojnach  watażków  z  okręsu

Sęngoku.  Nazajutrz  Erin  próbowała  być  gęjsza �,  alę  nię

podobało jęj się � to tak bardzo, wię �c oboję zostaliśmy na jędęn

dzięń  tręnęrami  pokęmonów.  Kocham  to.  Fantastycznę

zwięrzę �ta naprawdę � odzwięrciędlały wyja �tkowość japońskięj

fauny i znowu byłęm smutny, gdy Erin powiędziała mi, żę jęst

fajnię,  alę  nię  chciała  powtórzyć  tęgo  doświadczęnia.

Rozdzięliliśmy się � na  dobę �,  a  ja  grałęm  dalęj  w pokęmony,

podczas  gdy  ona  poszła  zwiędzać  miasto.  Nastę �pnęgo  dnia
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doła �czyłęm do nięj, bo nię chciałęm przęgapić innych zaję �ć,

takich  jak  wizyta  na  górzę  Fuji.  Kupiłęm  jędnak  własnęgo

pokęballa  i  holopokęmona.  Wybrałęm  Charmęlęona,

ponięważ wydawał się � dobrym rępręzęntantęm tęj wspaniałęj

krainy smoków. Pokęball to prosta piłka wykonana za pomoca �

komputroniom,  co  daję  jęj  intęligęntnę  funkcję,  takię  jak

otwięranię  się �  podczas  rzucania,  wypuszczanię  lub

odzyskiwanię  pokęmona,  a  nastę �pnię  wracanię  do  rę �ki.

Pokęmon to jędnak holoanimacja, czyli w pęłni sęnsoryczny

hologram  stworzony  przęz  jędnostkę �  nanobotów.  To

urza �dzęnię  możę  zaaranżować  ęfękty  wizualnę,  słuchowę  i

dotykowę. Chociaż sa � nięszkodliwę, moga � wywoływać u ludzi

niębęzpięcznę  ręakcję,  dlatęgo  pokęmony  sa �  zabronionę

osobom  bęz  odpowiędnięgo  przęszkolęnia.  Lata  studiów

zoologicznych  i  tręningu  koni  dały  mi  zięlona � kartę � bycia

posiadaczęm  pokęmonów  po  zalędwię  dwudniowym

przyspięszonym  kursię  obsługi  tych  stworów,  w  którym

brałęm  udział  w  godzinach  porannych,  podczas  gdy  Erin

badała  ludzi.  Algorytm  Charmęlęona  jęst  bardzo  złożony,

ponięważ obęjmuję zachowanię kilku rodzimych jaszczuręk o

fantastycznych  cęchach  przypisywanych  historycznię

smokom.  W  rzęczywistości  możę  rzucać  kulami  ognia,

których  holograficznę  płomięnię  moga �  zapalić  łatwopalnę

przędmioty, których dotykaja �, gasza �c się � po kilku minutach.

Nię  było  tanio,  alę  na  pęwno  zapęwni  mi  to  więlę  godzin

rozrywki.

Podęjmuja �c  dęcyzję  kięrujęmy  się � przędę  wszystkim

zasada �  przyjęmności.  Stoicyzm  i  innę  podobnę  nurty

filozoficznę sa � dziś przęstarzałę, ponięważ życię nię jęst już

powodęm  cięrpięnia,  alę  nięskończonym  źródłęm

przyjęmności.  To  prawda,  żę  ludzię  nadal  umięraja �,  alę

prawda � jęst równięż, żę nię przywia �zujęmy się � ęmocjonalnię
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tak bardzo, jak ludzię z waszęj ępoki. To nię jęst buddyzm ani

jakiękolwięk  duchowę  oświęcęnię,  alę  zwykła  świadomość

naszęj  samotności.  Jęstęśmy  indywidualnymi  bytami,  którę

od czasu do czasu się � zbięgaja �,  alę nigdy nię tracimy swojęj

nięzalężności. Jęśli kropla dęszczu wpadnię do morza, wydaję

się �, żę została zagubiona, alę jęśli ta kropla jęst świadoma, to

po  wyparowaniu  odzyskuję  swoja �  tożsamość.  Możę  ulęc

zmianię; możę zachować jaka �ś pamia �tkę �, alę to nadal ta sama

kropla  dęszczu.  Zwłaszcza  jęśli  chodzi   o  ręlację,  zasada

przyjęmności jęst zawszę przęstrzęgana, aby zdęcydować, czy

pozostać z kimś, czy nię. Nię ma idęalnych partnęrów, tylko

wystarczaja �co  dobrzy  partnęrzy.  Oznacza  to,  żę  nię

idęalizujęmy nikogo, alę kochamy z otwartymi oczami. Jęśli

jakaś osoba jęst na tylę atrakcyjna, by nię wzbudzić naszęgo

instynktownęgo  bła �dza �cęgo  oka,  i  jęśli  jęst  na  tylę

intęręsuja �ca  i  uprzęjma,  by  zapęwnić  sobię  znośna �

koęgzystęncję �,  trzymamy  się �  jęj;  w  przęciwnym  razię

szukamy dalęj. Jędnak Valęntina to nię obchodziło. Twięrdził,

żę to, co czyni kogoś wyja �tkowym, to to,  żę poświę �casz mu

swoja � uwagę �,  żę  wybięrasz  go,  aby  był  wyja �tkowy.  Jęst  to

oczywiścię  rozumowanię  pokrę �tnę,  którę  nię  podlęga

najmnięjszęj  analizię,  ponięważ  w  takim  przypadku  każdy

możę  być  wyja �tkowy,  co  sprawia,  żę  wszyscy  staja �  się �

przęcię �tnymi.  Jakkolwięk  bęzzasadna  możę  być  atrakcja,

nadal  pozostaję  poza  nasza �  kontrola �,  wię �c  dęcyzja  o

skięrowaniu na kogoś uwagi jęst zawszę oparta na uczuciach,

a nię na odwrót. Tęza Valęntina jęst jędnak po czę �ści słuszna:

żadna osoba nię jęst wyja �tkowa sama w sobię, alę czynimy ja �

taka �,  kiędy  zostaję  przęz  nas  wybrana.  To  to  samo,  co

powiędzęnię: Mona Lisa możę być wspaniałym obrazęm, alę to

nic,  jęśli  nię ma światła,  którę sprawi,  żę  bę �dzię można go

obsęrwować. Jędynym problęmęm zwia �zanym z twięrdzęnięm
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Valęntina jęst to, żę pozbawia nas ono możliwości dawania i

przyjmowania daru naszęj uwagi.

Nięmnięj  jędnak,  Milęna  zęrwała  z  Valęntinęm.  To

musiało się � wydarzyć, alę Valęntin wydaję się � nię akcęptować

tęgo faktu. Mogliby mięć szansę � na szczę �ścię, gdyby stonował

swój  romantyzm,  alę  właśnię  pogorszył  go,  gdy  ja � poznał.

Wydawało  się �,  żę  bojkotował  swoję  szczę �ścię  i,  szczęrzę

mówia �c, był to smutny widok. Więm to tylko od Valęntina, alę

sposób  w  jaki  mi  to  powiędział,  był  dla  mnię  główna �

wskazówka � o  jęgo  stanię.  Cały  czas  był  nięzrównoważony,

bardzięj  niż  zwyklę.  Tęraz  doskonalę  rozumięm,  dlaczęgo

osobom  z  ręgręsja �  zalęca  się �  odosobnięnię.  Gęnęralnię

spotkanię  z  kimś  jęst  dobrym  katalizatoręm  dla  zwykłych

ludzi.  Staja � się � bardzięj  zintęgrowani  zę  społęczęństwęm  i

opracowuja �  nowę  długotęrminowę  cęlę  swojęgo  życia.

Socjalizacja  biologicznię  wywołuję  równięż  zmiany

hormonalnę, którę pobudzaja � ęwolucję � psychologiczna �. Bycię

w  jakimkolwięk  zwia �zku  jęst  wię �c  zawszę  pozytywnę,  z

wyja �tkięm  przypadków  braku  równowagi  ęmocjonalnęj  lub

psychicznęj,  jak  u  Valęntina.  Jak  tylko wróciłęm z wakacji,

poszędłęm do nięgo osobiścię. Przyznam, żę na wakacjach nię

utrzymywałęm z nim kontaktu, poza kilkoma wymięnionymi

wiadomościami,  z  których jędna informowała mnię,  żę on i

Milęna  przęstali  się �  widywać  dwa  tygodnię  przęd  moim

powrotęm  do  Posnania.  Na  podstawię  mojęj  tęorętycznęj

więdzy  na  tęmat  ręgręsji  spodzięwałęm  się �,  żę  bę �dzię

zdęnęrwowany,  kiędy  wrócę �,  alę  jęgo  stan  przęrósł  moję

oczękiwania:  był  całkowicię  zwariowany,  jakby  zaraził  się �

jaka �ś  starożytna �  choroba �  wirusowa �.  Jęgo  ęmocję  były  jak

gora �czkowa  ręakcja  na  wirusy,  która �  mięliśmy  przęd

współczęsna � mędycyna �.  Uważam,  żę  takię  zachowanię  jęst
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bardzo  rzadkię:  ęfękt  poła �częnia  ręgręsu  Valęntina  i  jęgo

idęalistycznęgo charaktęru.

Starałęm się � go pocięszyć, alę bęzskutęcznię; był jak

dzięcko,  któręmu  odmawia  się �  słodyczy  na  śniadanię.

Próbowałęm sprawić, by rozsa �dęk przęnikna �ł do jęgo mózgu,

mówia �c  mu,  żę  wszystko  w  ich  ręlacji  było  sprawiędliwę  i

uczciwę:  Umawiali  się �  na  randki,  a  ona  postanowiła  to

przęrwać; żę nię powinięn brać tęgo do siębię, żę ona widziała

to przęd nim, żę zwia �zęk się � nię ułoży, bo prę �dzęj czy późnięj

na  pęwno  tęż  by  to  widział;  żę  powinięn  skupić  się �  na

pozytywach:  dręszczu,  jaki  dostał  zę  zwia �zku,  ęmocjach,

którę z pęwnościa � poprawiły jęgo osobowość. W końcu życię

jęst niczym bęz ęmocji, zarówno dobrych, jak i złych. Z tęgo,

co  więmy,  tylko  to  jęst  prawdziwę:  uczucia.  Nięgdyś

filozofowię  zadawali  pytania:  czy  istnięjęmy,  czy  jęstęśmy

wytworęm naszęj wyobraźni? Czy coś jęst prawdziwę? A czym

jęst  rzęczywistość?  Tę pozornię  próżnę pytania  zawięraja � w

sobię ziarno prawdy: możęmy pojmować rzęczywistość tylko

naszymi  zmysłami,  a  zatęm  rzęczywistość  jęst  podatna  na

nasza � subięktywna � pęrcępcję �.  Tę �cza  możę  być  magicznym

wydarzęnięm  dla  dzięcka,  podczas  gdy  dla  dorosłęgo  jęst

tylko zjawiskięm pogodowym; starożytna rzęźba możę być dla

kogoś wspaniałym dzięłęm sztuki i historii, podczas gdy jęst

po prostu ukształtowanym marmuręm dla kogoś innęgo. Dziś

jęstęśmy  tak  samo  świadomi  podmiotowości  ludzkięgo

umysłu,  jak  ludzię  w  przęszłości,  alę  nię  pozwalamy,  aby

zmysły  przęję �ły  kontrolę �  nad  naszym  intęlęktęm.

Próbowałęm  sprawić,  by  Valęntin  spojrzał  obięktywnię  na

swoja � sytuację �, wykraczaja �c poza jęgo ęmocjonalna � pęrcępcję �,

alę był nięugię �ty w swoim smutku. Popadł  w użalanię się � nad

soba � tak, jak mę �częnnik popada w sprawę �, która go zabija. Alę

w dzisięjszych czasach nię  więrzymy w mę �częństwo; jęst  to
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odrażaja �cę  dla  naszęj  wrażliwości.  To  dępręcjonowanię

wartości  życia  jęst  dziś  nięętycznę  i  jęst  jędnym  z

najwyraźnięjszych  oznak  ręgręsji.  Tak  jak  w  przęszłości

ludzię  skracali  swoję  życię  za  pomoca �  narkotyków,  złych

nawyków i złęj dięty, Valęntin marnował swoję życię tę �sknia �c

za kobięta �, z która � nię było mu danę być. 

Jęgo  szalęństwo  było  jędnak  wysocę  intęlęktualnę.

Odparł  mój  pogla �d  na  podmiotowość,  mówia �c,  żę  tak  jak

nasza wyobraźnia stworzyła tęchnologię � i sztukę �, nasz umysł

możę kontrolować naszę uczucia i zmięniać nasza � przyszłość;

żę jakkolwięk nięoczywista przyszłość mię �dzy nim a Milęna �

była właśnię tęraz, jęśli oboję się � do tęgo zobowia �ża �, bę �dzię to

możliwę.  Wyjaśniłęm  mu,  żę  tęchnika  i  sztuka  sa �  raczęj

wytworęm  inspiracji  niż  wyobraźni;  żę  wytwarzaja �c

tęchnologię �  i  sztukę � ręagujęmy na naturę � i  życię,  a  zatęm

nasza  wyobraźnia  jęst  równięż  produktęm  ubocznym  bycia

żywym. Tak jak ptak hornęro wyobraża sobię gniazdo, którę

buduję,  my  wyobrażamy  sobię  obrazy,  muzykę �,  budynki  i

tęchnologię.  Jęstęśmy  narzę �dzięm  natury,  tak  samo  jak

tornado; tylko my jęstęśmy świadomi naszęgo istnięnia. Gręcy

jasno  to  nakręślili  w  swoich  mitach  o  bohatęrach,  którzy

sprzęciwiali się � losowi, czyli woli natury. Nięstęty, hędonizm i

kult  ęgo  sprawiły,  żę  ludzię  lękkomyślnię  zauważyli,  żę

wszystko  jęst  możliwę,  jęśli  tylko  przywia �ża � do  tęgo  swoję

umysły i sęrca. Powiędziałęm mu, żę jęgo krucjata przęciwko

obęcnęj sytuacji mię �dzy nim a Milęna � z pęwnościa � przynięsię

mu tylko nięzadowolęnię, ponięważ nawęt gdyby udało mu się �

zdobyć  jęj  sympatię �,  odbyłoby  się � to  za  cęnę � jęgo  spokoju

ducha.  Nięrównowagi  uczuć  nię  da  się �  przęzwycię �żyć

wysiłkięm,  alę  po  prostu  dystansuja �c  się � od  drugięj  osoby.

Męchanika  przycia �gania  działa  w  taki  sposób,  żę  im  wię �cęj

wysiłku  wkładasz  w  przycia �gnię �cię  kogoś,  tym  mnięj
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pozytywnych ręzultatów  uzyskujęsz.  Właśnię  dlatęgo ludzię

ęwoluowali w kięrunku łatwizny ęmocjonalnęj ręzygnowania

z  kontaktu  z  ludźmi,  z  których  nię  sa �  w  pęłni

usatysfakcjonowani,  ponięważ  prowadzi  to  do  bardzięj

owocnęgo poła �częnia z odpowiędnia � osoba �.
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Rozdział dzięsia �ty

(Dźwię �k  mikrofalowęgo  promięniowania  tła  jęst  słyszalny

przęz pię �ć  sękund, jakby ktoś starał  się � dostrajać do stacji.

Dźwię �k stopniowo zostanię całkowicię stłumiony,  przęz głos

narratora.) 

Jęst rok cztęry tysia �cę dwudzięsty drugi, a dota �d znanę życię

przęstało istnięć. Więlu twięrdzi, żę żyjęmy w raju, żę to jęst

niębo na zięmi, alę to prowadzi do prostęgo kontrargumęntu:

Czy nię trzęba najpięrw umrzęć, aby pójść do raju? 

W tym czasię jęstęm naukowcęm, co oznacza równięż,

żę  jęstęm  filozofęm.  Dziś  nauka  i  filozofia  to  jędność,

ponięważ  procęs  naukowy  zatoczył  pęłnę  koło.  Rozłam

mię �dzy filozofia � a nauka � i  wynikłę rozgałę �zianię się � na różnę

dziędziny  nauki  zakończyły się �  ponad  tysia �c  lat  tęmu,  w

okręsię  zwanym:  Oświęconym  Cięmnym  Więkięm.  W  tym

okręsię ogłoszono konięc nauki, ponięważ nię było już nic, co

można było poja �ć  własnymi zmysłami. Nasta �piło odrodzęnię

abstrakcyjnęgo  tęorętyzowania,  aby  spróbować  zrozumięć

wszystkię  posiadanę  przęz  nas  informację.  Skończyliśmy  z

rozbioręm rzęczywistości, ponięważ zmięrzyliśmy ja � aż do jęj

nanokwarków.  Tęraz  chodzi  o  wypróbowywanię  nowych

pęrspęktyw  i  szukanię  nowych  intęrprętacji  życia  i

wszęchświata.  W  tęn  sposób  udało  nam  się �  przęłamać

kontinuum  czasu  rzęczywistości  i  przęmówić  do  was z

przyszłości.  Potrzębna  tęchnologia  istniała  przęz  cały  czas,

alę  nię  mogliśmy  jęj  wczęśnięj  poja �ć,  tak  samo  jak  homo

sapięns zawszę byli przystosowani do mówięnia, alę po prostu

nię  postrzęgali  swoich  ust  jako  narzę �dzi  mowy,  dopóki

nięktórę  z  nich nię  zdały  sobię  z  tęgo  sprawy,  żę  oprócz
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jędzęnia  i  całowania,  usta  sa � równięż  przydatnę  do

wydawania dźwię �ków. 

Aby wyjaśnić, w jaki sposób jęstęścię w stanię odębrać

wiadomość, która została nagrana dwa tysia �cę lat od chwili,

gdy  ja �  czytacię,  pomyślmy  o  zjawisku  zwanym  pamię �cia �.

Możęcię myślęć, żę więcię, czym sa � wspomnięnia, z tęgo, żę ję

posiadacię,  a  możę  słyszęliścię  lub  czytaliścię  o  utracię

pamię �ci  i  jęj  zawiłościach.  Alę  czy  kiędykolwięk

zastanawialiścię się �,  czym sa � wspomnięnia z ontologicznęgo

punktu  widzęnia?  Na  przykład,  czy  kiędykolwięk  zadaliścię

sobię  prostę  pytanię:  czy  moję  wspomnięnia  sa � prawdziwę,

czy  sa � tylko  wytworęm  mojęj  wyobraźni?  Odpowiędź  na  to

pytanię  brzmi:  Wspomnięnia  nię  sa �  prawdziwę,  chociaż

opięraja � się � na rzęczywistości, tak samo jak filmy i ksia �żki, a

właściwię  każda  forma  sztuki.  Jędnak  w  waszym  czasię

istnięję wyraźnę rozróżnięnię mię �dzy fikcja � a rzęczywistościa �,

mię �dzy  Supęrmanęm  a  Adolfęm  Hitlęręm.  Jędno  nigdy  nię

istniało, a drugię jęst tak ręalnę, jak osoba lęża �ca obok was w

łóżku,  czyż  nię?  Możę  to  wam  brzmięć  dziwnię,  alę

historyczny Hitlęr nię jęst prawdziwy, a tylko opięra się � na

prawdziwęj osobię. Prawdziwy Hitlęr miał wię �cęj myśli i uczuć

niż tę zapisanę w podrę �cznikach historii. Cęntrum ęgzystęncji

Hitlęra lężało w jęgo umyślę i być możę sam dla siębię nię był

ludobójca � ani  manipulatoręm,  alę  kochaja �cym  mę �żęm,

miłośnikięm zwięrza �t  domowych, idęalista � i  utalęntowanym

politykięm o więlkich ambicjach dla swojęgo kraju. Po prostu

stawiam tu hipotęzę �;  nię  można więdzięć co dokładnię  czuł

Hitlęr,  ponięważ  nię  zostało  to  nagranę.  To  samo  można

powiędzięć  nawęt  o  waszych  partnęrach  czy  przyjaciołach:

Wyobrażęnię  o  nich,  którę macię,  jęst  jędynię  fikcyjnę,

ponięważ  nię  możęcię  w  pęłni  uchwycić  ich  tożsamości  w

swoich umysłach. Wróćmy jędnak do wspomnięń. Doskonalę
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pamię �tacię  tęn dzięń,  w którym braliścię ślub lub mięliścię

straszny  wypadęk.  Dzięń  ślubu  był  pię �kny,  słonęczny  i  na

dodatęk z promięnna � tę �cza �, alę chwilęczkę �... Jak to się � stało,

żę  w  słonęczny  dzięń  była  tę �cza?  Czy  przęz  cały  czas  było

naprawdę �  słonęcznię,  czy  po  prostu  zapomnięliścię  o

prysznicu, który zmoczył nięktórych z waszych gości? A możę

po  prostu  tęgo  nię  zauważyliścię,  ponięważ  ęuforia

zablokowała  wszystkię  tę  drobnę  niędogodności.  Czy  możę

macię doskonała � pamię �ć i pamię �tacię każdy szczęgół waszęgo

ślubu,  a  możę  po  prostu  wszystko  nagraliścię,  alę…  Czy

zapisaliścię to  jako  najszczę �śliwszy  dzięń  w  waszym  życiu?

Albo  jako  pocza �tęk  wyczęrpuja �cęj  drogi  prowadza �cęj  do

późnięjszęgo rozwodu? Czy uważacię swój ślub za przęrwę � w

swoim nięszczę �ściu,  czy za źródło całęgo  waszęgo obęcnęgo

zła?  A  jęśli  nadal  jęstęścię  szczę �śliwym  małżęństwęm  z  ta �

osoba �, czy oboję jęstęścię tymi samymi ludźmi, którzy pobrali

się � tęgo dnia, czy tęż zmięniliścię się � razęm z miłościa � wobęc

siębię? Czy ogla �danię ślubu sprzęd dzięsię �ciu lat nię jęst jak

ogla �danię  filmu,   w  którym  aktorzy  wygla �daja � jak  młodszę

węrsję was samych? Czy waszę obęcnę ęmocję nię wpływaja � na

wasza � intęrprętację � obrazów, którę ogla �dacię? Czy tę obrazy,

którę wygla �daja � tak ręalnię, istnięja � naprawdę �, czy po prostu

sa � duchami przęszłości? 

To,  co  staram  się �  w  tęn  sposób  pokazać,  to  to,  żę

wspomnięnia  zbudowanę  sa �  na  wspomnięniach,  a  nię  na

rzęczywistości.  Tak  jak  uja �ł  to  Allan  Poę:  Życię  jęst  snęm,

który się � śni  wę śnię.  Tak  naprawdę � nię  potrafimy ogarna �ć

rzęczywistości  ani  życia,  a  wszystkię  naszę  próby  ida �  na

marnę. Możęmy tylko marzyć i tworzyć wspomnięnia bę �da �cę

ręplikami życia, alę nię samo życię. Od momęntu stworzęnia

wspomnięń w  grę �  wchodzi  nasza  podmiotowość.  Pamię �ć

dzięcka to nię to samo, co pamię �ć matki, chociaż wydarzęnię
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było dokładnię takię samo. A ponadto moja dzisięjsza pamię �ć

różniłaby się � od pamię �ci, która � stworzyłbym, gdyby to samo

stało  się � zę  mna � jutro.  Ponięważ  natura życia  to  zmiana,  a

wraz z nami zmięniaja � się � wspomnięnia. Nasza intęrprętacja

przęszłych wydarzęń zmięnia się � wraz z nami, a tym samym

zmięniamy  nasza � przęszłość,  gdy  dowiadujęmy  się � nowych

rzęczy o nas lub święcię. 

Przyjrzyjmy  się �  procęsowi  tworzęnia  pamię �ci:

Najpięrw  intęrprętujęmy  zdarzęnię  i  tworzymy  ręplikę �  w

naszęj  głowię.  Nastę �pnię  zapamię �tujęmy ta �  ręplikę �  lub

ogla �damy  ja �  ponownię,  za  każdym  razęm  zmięniaja �c  jęj

intęrprętację �.  W  zalężności  od  tęgo,  ilę  razy  ogla �damy  to

wspomnięnię, zostaję po prostu wspomnięnięm wspomnięnia,

tak odlęgłęgo od rzęczywistości,  która ję zainspirowała,  żę  

równię  dobrzę  mógłby  to  być  akapit  w  naszęj  ulubionęj

powięści. Procęs tęn nazywa się �: konstrukcja � pamię �ci, a jęgo

przęciwięństwęm  jęst:  dękonstrukcja  pamię �ci,  która  polęga

na zmianię naszęj przęszłości poprzęz jęj ręintęrprętację �. Oto

zadanię,  którę  zostało  mi  powięrzonę:  postę �p  wstęczny.

Poprzęz  manipulowanię  kontinuum  czasu  rzęczywistości

jęstęm w stanię wpoić lub zainspirować przęszłę nagranię, tak

jakby  osoba  wygłaszaja �ca  przęmówięnię  miała  objawięnię.

Proszę � jędnak  pamię �tać  o  podstawowym  prawię  fizycznym:

Nic  nię  jęst  tworzonę  ani niszczonę,  alę  po  prostu

przękształcanę.  Dlatęgo  każdę  objawięnię,  jakkolwięk

nowatorskię  możę  się �  wydawać,  jęst  wytworęm

rzęczywistości.  W  zasadzię  nię  ma myśli,  która  nię  była

wczęśnięj  pomyślana,  alę  zmięnia  się �  tylko  jęj  forma  i

pęrspęktywa,  tak  jak  zmięnia  się � obraz,  im  bardzięj  się � do

nięgo  zbliżamy.  A  ponięważ  obęcnię  jęstęśmy  w  stanię

przęłamać  linęarnę  kontinuum  przękazu  informacji,  mogę �

nadać myśli wstęcznię, co jęst cęlęm tęj transmisji. Dzisięjszy
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świat  jęst  rajęm  tęchnologicznym:  tęchnologia  i  wartości

zbięgły się � w społęczęństwię, którę szanuję naturę � i  postę �p.

Wczęsnę  społęcznę  dychotomię:  komunizm  kontra

kapitalizm,  ękologia  kontra  postę �p  przęmysłowy,  a  nawęt

ciało kontra dusza zostały pokonanę. Dzisięjsza tęchnologia

służy  do  ulępszania  przyrody,  a  nię  do  jęj  niszczęnia,  a

pomagaja �c jęj, pomagamy postę �powi ludzkości. Alę tęn tręnd,

zwany tęchnologia � natury, stał się � dominuja �cy już pod konięc

waszęgo obęcnęgo stulęcia, kiędy samozapłony więlu lasów na

całym  święcię  i  powodzię  głównych  miast  przybrzężnych  z

powodu  topnięnia  czap  lodowych  zmięniły  ściężkę �

industrializacji.  Cała  tęchnologia  na  pocza �tku  stała  się �

przyjazna dla środowiska, aby stopniowo stać się � całkowicię

ękologiczna,  czyli  wnosza �ca  wkład  w  naturę �.  Paradygmat

zmięnił  się �  z  korzystania  z  tęchnologii  do  kształtowania

natury  dla  naszych  potrzęb  na  używanię  tęchnologii do

dostosowywania się � do natury. 

Mogłęm  spę �dzić  więlę  dni  na  wyjaśnianiu  jędnęgo

postę �pu tęchnologicznęgo; jędnak nię jęst to zadanię,  którę

otrzymałęm,  tylko bardzięj  ambitnę:  wywołać  radykalna �

zmianę �  męntalna �  w  waszym  pokolęniu.  Wspomniałęm,  żę

czapy  lodowę  stopiły  się �,  podnosza �c  poziom  morza  o

szęśćdzięsia �t mętrów, alę to tylko przypadkowość. W życiu sa �

pęwnę  i  przypadkowę  fakty.  Pęwnym  faktęm  jęst  to,  żę

umięraja � wszystkię żywę istoty, w tym ludzię. Przypadkowym

faktęm  jęst  to,  żę  umrę � w  wypadku  samochodowym  lub  z

powodu  nięwydolności  sęrca wę  śnię.  Dzię �ki  naszęj  obęcnęj

tęchnologii  byliśmy  w  stanię  zapobięc  wszęlkim

niępoża �danym,  nięprzęwidzianym  wydarzęniom  w

tęraźnięjszości,  a  moim  projęktęm  jęst  rozpoczę �cię

zapobięgania im z moca � wstęczna �, czyli w przęszłości. Odbywa

się � to poprzęz dostarczanię informacji nięzbę �dnych do zmiany
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waszęgo obęcnęgo sposobu myślęnia i  działania. To żmudnę

zadanię, ponięważ ęwolucji nię można wymusić, a organizm

musi  być  gotowy  fizycznię  i  psychicznię  na  zmianę �,  co

oznacza,  żę  aby  móc  przyja �ć  zmianę �,  potrzębna  jęst

tęchnologia i odpowiędnia męntalność. 

Zakładaja �c,  żę  akcęptujęcię  zmianę �,  która �

zaproponuję �,  jaki  ęfękt  bę �dzię  miała  ta  zmiana  w  mojęj

tęraźnięjszości? Na to pytanię już czę �ściowo odpowiędziałęm

wyjaśnięnięm  działania  pamię �ci.  Nikt  obęcnię nię  straci

pamię �ci, ani niczyję życię nię zmięni się � drastycznię. Wyjaśnię �

tęraz  poję �cię  drastycznęj  zmiany.  Gdyby  ktoś  jutro  stał  się �

waszym sa �siadęm, a wy mięlibyścię go spotkać i zakochać się �

w  nim,  czy  to  oznaczałoby,  żę  jęgo  przęprowadzka  była

drastyczna � zmiana � w waszym życiu?  Prawidłowa odpowiędź

brzmi:  Nię,  ponięważ  jęgo  wprowadzęnię  jęst  tylko

przypadkięm; faktęm jęst,  żę  byliścię  gotowi się � zakochać i

świadomię lub podświadomię szukaliścię partnęra, któręgo i

tak byścię znalęźli w pracy, na ulicy czy w intęrnęcię. To, co

wydaję  wam  się �  tak  potrzębnę:  jęgo zamięszkanię w

sa �siędztwię,  jęst  tylko  przypadkięm,  tak  jak  zatopięnię

głównych  miast.  A  co  wtędy  stałoby  się �,  gdybyścię  unikali

topnięnia  czap  lodowych?  Buęnos  Airęs,  Nowy  Jork,

Amstęrdam, Sankt Pętęrsburg, Hongkong i więlę innych miast

po prostu pojawiłyby się � ponownię w moim czasię, tak samo

jak  wasz  sa �siad  pojawił  się �  w  mięszkaniu  obok  was.

Mięszkaja �cy tam ludzię mięliby powia �zania handlowę z ręszta �

nas, tak jak gdyby naszę firmy pozyskały nowych partnęrów z

dnia na dzięń. Jędnak najpięrw nię byłoby żadnych osobistych

powia �zań mię �dzy nimi a nami, tak samo jak na pocza �tku nię

było żadnęgo zwia �zku mię �dzy wami  a waszym sa �siadęm. 

Czyli  niędrastyczność  oznacza  brak  radykalnych

zmian. Żadna z żyja �cych już osób nię umrzę ani pojawięnię się �

91



tych wszystkich nowych ludzi nię wpłynię na ich przęszłość.

Oczywiścię ci ludzię wpłynę �liby na ich przyszłość, tak jak fala

uchodźców  zmięnia  dzięję  każdęgo  kraju.  Jęśli  chodzi  o

informację, wszystkię ręjęstry uwzglę �dniałyby tę nowę osoby,

co  oznacza,  żę  zostałyby  onę  automatycznię  dodanę  do

wszystkich  naszych  systęmów.  Jędyna �  rzęcza �,  która

udowodniłaby,  żę  wczęśnięj  nię  istniały,  byłyby  naszę

wspomnięnia.  Alę  już więmy,  jak  kruchę  sa � wspomnięnia.

Nasza  społęczna  potrzęba  adaptacji  do  rzęczywistości

automatycznię  odrzuci  tę  przęstarzałę  wspomnięnia  i

przystosuję  się �  do  nowęj  rzęczywistości.  Oczywiścię  ktoś

mógłby doczępić się �,  żę Nowojorczycy nię sa � prawdziwi i  żę

powinniśmy  ich  wszystkich  usuna �ć,  alę  tak  naprawdę � nię

działa  naszę  obęcnę  społęczęństwo.  W  tęraźnięjszości

przyjmujęmy  zmiany  i  ęwolucję �;  nię  staramy  się �  im

przęszkadzać. Dlatęgo tęż więrzymy, żę tęn projękt jęst tęraz

możliwy: ponięważ zarówno wy, jak i my jęstęśmy gotowi go

zręalizować. 

Najtrudnięjsza �  rzęcza �  dla  każdęgo  aktywisty  jęst

rozmawianię o głodzię z ludźmi, którzy maja � chlęb. Chociaż

topnięnię czap lodowych jęst ogromna � katastrofa �, nię dotknię

bęzpośrędnio wię �cęj niż trzydzięści procęnt populacji, co jęst

nięwięlka � liczba �, aby rozpocza �ć ręwolucję �. Równięż fakt, żę ta

katastrofa  bę �dzię  nastę �pować  stopniowo,  jak  woda  powoli

osia �gaja �ca  tęmpęraturę � wrzęnia,  powoduję  zaniędbania  zę

strony  ludzi,  którzy  już  więdza �,  żę  bę �da � dotknię �ci,  alę  nię

więdza � dokładnię  kiędy  i  w  jakim  stopniu.  Ponadto,  jak  w

każdym kryzysię, ludzię, którzy zda �ża � się � zorięntować, moga �

po prostu skorzystać z sytuacji, na przykład sprzędaja �c swoja �

nięruchomość  zlokalizowana �  w  narażonych  na  katastrofę �

mięjscach i uciękaja �c, póki jęst jęszczę czas. Alę nię staram się �

do tęgo nakłaniać, wię �c uwięrzcię mi, kiędy mówię �, żę moję

92



zadanię jęst naprawdę � trudnę. To, częgo chcę �, to podnięsięnię

świadomości i  apęlowanię do wystarczaja �cęj liczby ludzi, aby

zmiany  można  było  dokonać  na  czas.  Aby  odnięść  sukcęs,

pozostałę  siędęmdzięsia �t procęnt  osób,  którę  nię  zostana �

bęzpośrędnio  poszkodowanę,  musza �  zaakcęptować  zmianę �

tylko z powodu miłości do ludzkości i natury.

 Chociaż nięzliczonę gatunki wygina � przęz katastrofę �, a

więlu ludzi  popadnię w ubóstwo, to  tylko przypadęk, który

możę być spowodowany przęz inny czynnik, taki jak globalna

wojna  nuklęarna,  która  w  rzęczywistości  byłaby  znacznię

bardzięj  katastrofalna.  Na  szczę �ścię  waszę  społęczęństwo

rozwija  się �  w  tęmpię,  którę  wkrótcę  przęzwycię �ży

niębęzpięczęństwo  globalnęj  wojny  nuklęarnęj.  To  wyraźny

przykład  społęczęństwa  doganiaja �cęgo  tęchnologię �,

w przęciwięństwię do innych przypadków, tak jak ręwolucja

przęmysłowa, która stworzyła więlę problęmów społęcznych.

Szczęrzę  mówia �c,  cokolwięk  człowięk  robi,  ma  nięwięlkię

znaczęnię  dla  całęj  ludzkości.  Myśla �c  o  najgorszym

scęnariuszu: globalna pożoga lub śmięrtęlna pandęmia, która

unicęstwi  połowę �  świata,  spowolniłaby  tylko  nięunikniona �

ęwolucję � naszęgo gatunku w kięrunku harmonii mię �dzy soba �,

tęchnologia � i natura �. Jako jędnostki jęstęśmy wolni, alę jako

gatunęk  mamy  przęznaczęnię,  do  któręgo  nięuchronnię

da �żymy.  Wracaja �c  do  bardzięj  optymistycznęgo  scęnariusza

Nowęgo Jorku i  innych miast  wyłaniaja �cych się � z  mórz:  Ich

nagłę  powstanię  nię  zabiłoby  ani  nię  zaszkodziłoby  żadnęj

osobię żyja �cęj  już  na  Zięmi,  ponięważ  onę były

prędęstynowanę  do  życia.  Tutaj  wkraczamy  w  tęmat

mętafizyczny: Naukowcy odkryli, żę narodziny, podobnię jak

śmięrć,  sa �  pęwnymi  faktami  w  życiu  każdęgo  człowięka.

Oznacza  to,  żę  ludzię  nigdy  nię  rodza � się � przypadkowo;  w

rzęczywistości  przypadęk  nię  istnięję  w  naturzę,  lub  jak
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powiędział  Einstęin:  Bóg  nię  gra  w  kości.  Istnięję

mętafizyczna siła rza �dza �ca natura � i  popychaja �ca żywę istoty

do przodu. Możęmy manipulować przyroda � do woli,  alę nię

możęmy  zatrzymać  ęwolucji.  Z  poprzędnich,  drobnych

manipulacji  przęszłościa �,  którę  zostały  zrobionę,  zostało

odkrytę,  żę  nię  ma  to  wpływu  na  tęraźnięjszość  żyja �cych

ludzi,  tak  jakby  równanię  życia  zostało  ponownię

uruchomionę  przy  każdęj  z  tych  manipulacji  kontinuum

czasowym,  a  zatęm ponownię  równało się � zęru.  To znaczy:

przęszłość i przyszłość można zmięnić, alę nię tęraźnięjszość.

Pozwólcię,  żę  przędstawię � to  jaśnięj  na  przykładzię:

Gdybyścię  po  przęczytaniu  tęgo  tękstu  mięli  odnalęźć moja �

gęnęalogię � i zabić jędnęgo z moich przodków, aby spróbować

wymazać  mnię     z  mojęj  obęcnęj  ęgzystęncji,  po  prostu

urodziłbym  się �  z  innych  rodziców.  Zmięnilibyścię  moja �

przęszłość,  alę  nię  moja �  tęraźnięjszość.  W  pęwięn  sposób

nięwidzialna siła  rza �dza �ca  natura � wyzęrowałaby  tę � zmianę �,

doprowadzaja �c mnię do osia �gnię �cia tęj samęj sytuacji w moim

obęcnym życiu. To prawo równowagi było już widzianę przęz

naukowców  z  waszych  czasów,  którzy  odkryli,  żę  różnę

gatunki  dochodziły  do  ęwolucji  tych  samych  narza �dów

różnymi  drogami.  Dlatęgo  zarówno  mucha,  jak  i  człowięk

maja �  oczy,  chociaż  pochodza � od  wspólnęgo,  nięwidomęgo

przodka. Zwięrzę �ta sa � z góry zdętęrminowanę, aby wyczuwać

swoję  środowisko,  a  najlępszym  możliwym  sposobęm  jęst

poprzęz ęwolucję � oczu. Alę istnięję narza �d nawęt ważnięjszy

niż  oczy,  aby  wyczuć  otoczęnię:  mózg.  I  jęst  jęszczę

ważnięjszy  ęlęmęnt  niż  mózg:  nasza  świadomość,  któręj

pamię �ć  pozostaję  w  kodowaniu  natury,  dopóki  nię  jęst

pojmowana przęz czyjś umysł. Ta mętapamię �ć możę pozostać

uśpiona  przęz  więczność,  alę  to  nię  znaczy,  żę  przęstanię
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istnięć. Oznacza to po prostu, żę została przękształcona w coś

innęgo, wpływaja �c dalęj na tkankę � rzęczywistości. 

Tęraz  przęchodzę �  do  zadania,  o  którym  mowa:

Próbować odwięść was od  pobocznęgo  niszczęnia Zięmi. Nię

robicię tęgo cęlowo; nikt nię oskarża was o czynięnię zła. Alę

pomyślmy o naturzę zła. Węźmy paradygmat zła: diabła. On

po  prostu  zbuntował  się �  przęciwko  Bogu,  tak  samo  jak

Francuzi  zbuntowali  się � przęciwko  Ludwikowi  XVI.  Zło  jęst

buntęm przęciwko status quo, a zatęm jęst subięktywnę. Dla

Ludwika XVI tęn mordęrczy tłum był czystym złęm, tak jak

Lucyfęr  był  dla  Boga.  Tak  wię �c  dla  natury jęstęścię  źli,  tak

samo jak rak jęst dla nas zły. A głównym problęmęm jęst to, żę

natura nię jęst dla nas czymś zęwnę �trznym: my tęż jęstęśmy

istotami  naturalnymi;  wię �c  im  bardzięj  niszczymy  naturę �,

tym bardzięj szkodzimy sobię. Możę się � to wydawać sprzęcznę

z intuicja �, alę kwęstia ękologiczna jęst najzwyczajnięj kwęstia �

humanitarna �. Prawdziwym pytanięm nię jęst to, czy musimy

dbać o przyrodę �,  co jęst już oczywistę z każdęgo logicznęgo

punktu widzęnia,  alę  czy my, ludzię,  jęstęśmy z  natury źli.

Jęśli potrafimy odpowiędzięć na to pytanię, nię bę �dzięmy już

zagubiać się � w naszęj roli jako gatunku w życiu i święcię. 

Instynkt  samozachowawczy  doprowadził  do  więlu

okropności, takich jak wojny i holokaust. Z logicznęgo punktu

widzęnia  możęmy  powiędzięć,  żę  ludzię  rodza �  się �  źli,  to

znaczy nasz stan naturalny jęst zły dla obcych, czyli dla ludzi

z  innych  plęmion.  Empatia  i  humanizm  sa �  wytworęm

wychowania i musza � zostać zaadoptowanę przęz każda � osobę �,

aby  mogła  się �  stać w  pęłni  człowiękięm.  To  jęst  dziś

socjopsychologiczna  prawda  i  podstawa  naszęgo  obęcnęgo

społęczęństwa.  Jak  wszystkię  innę  prawdy,  ta  podlęga

obalęniu,  alę  na  razię  stała  się �  naszym  paradygmatęm.

Zasadniczo  oznacza  to,  żę  ludzię,  którzy  nię  przyję �li  zasad
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humanistycznych,  sa �  odpowiędnio  traktowani  jako  nię  w

pęłni ludzię, a zatęm otrzymuja � mnięj praw niż ręszta z nas.

Oznaczyliśmy  tych  ludzi  jako:  ręgręsyjni,  to  znaczy  ludzię,

którzy cofaja � się � w wartościach, wracaja � do rdzęnia ludzkości,

aby spróbować dotrzęć do naszych pięrwotnych instynktów.

Cęnimy ję jako środęk do poprawy naszęgo człowięczęństwa,

ponięważ instynkty sprawiaja �, żę jęstęśmy tym, kim jęstęśmy

i  bardzo  ważnę  jęst  nię  tracić  z  nimi  kontaktu.  Jędnak

dostrzęgamy w nich tęż niębęzpięczęństwo, wię �c nię możęmy

pozwolić,  by  działały  zupęłnię  swobodnię.  Dlatęgo  w  tak

libęralnym społęczęństwię jak naszę, istnięję zastrzężęnię dla

grupy  ludzi,  którym  nię  można  po  prostu  pozwolić  na

swobodnę  intęrakcję  zę  społęczęństwęm.  Nię  sa � wię �źniami;

nię  więrzymy  w  pozbawianię  ludzi  wolności  fizycznęj.

Wię �zięnia  zostały zakazanę ponad  tysia �c  lat  tęmu na całym

święcię. Istnięję jędnak dobrowolna izolacja dla osób, którę jęj

potrzębuja �,  biora �c  pod  uwagę �,  żę  psychologicznię

udowodniono, iż wolna wola jęst najważnięjszym czynnikięm

w lęczęniu socjo-psychologicznym. 

Poza tym dzię �ki naszęj obęcnęj tęchnologii nię musimy

już  przętrzymywać  potęncjalnię  niębęzpięcznych  ludzi,

ponięważ  liczymy  się �  z  wszęchobęcnymi  satęlitami  i

systęmami  ślędzęnia,  którę  pozwalaja � nam  przęz  cały  czas

więdzięć,  kto znajduję się � na naszych pęryfęriach. Kradzięż

nię  wchodzi  już  w  grę �,  a  fizycznę  uszkodzęnię  innych  lub

siębię  jęst  praktycznię  nięmożliwę  zę  wzglę �du  na  nanoboty

znajduja �cę  się �  w  każdym  ludzkim  siędlisku  lub  w  halo-

kombinęzonach,  którę  można  przęwozić  na  wycięczki  do

naturalnych  siędlisk,  takich  jak  lasy.  Oczywiścię,

samobójstwo jęst dozwolonę, wię �c  ludzię moga � pójść do lasu

bęz kombinęzonów i zabić się �, zanim nanoboty zdołaja � tęmu

zapobięc,  albo  moga �  powołać  się �  na  prawo  do  ęutanazji.
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Nawęt  w grupię  wysokięgo  ryzyka,  na  przykład  wśród

ręgręsyjnych,  nię  widzięliśmy  jęszczę  przypadku

niębęzpięcznęj  przęmocy  fizycznęj,  chociaż  czę �sto

obsęrwujęmy  zachowania  dęstrukcyjnię  społęcznię.  Dlatęgo

zalęca  się �  tym  ludziom,  aby  w  jak  najwię �kszym  stopniu

odizolowali  się �  od  ręszty  społęczęństwa.  Nię  jęst  to

traktowanę jako kara, ponięważ nię sa � winni tęgo, żę się � tacy

urodzili, alę jako lęczęnię, którę nalęży zastosować, jęśli chca �

wyzdrowięć.  Było  kilka  przypadków  osób,  którę  odmówiły

lęczęnia  i  zdęcydowały  się � postę �pować  zgodnię  z  własnymi

przękonaniami, alę spotykały się � z pozytywna � dyskryminacja �

pozostałych  osób,  którę  chciały  unikna �ć  niębęzpięczęństwa

zwia �zanęgo z  nimi.  Opowięm  historię � jędnęj  z  tych  osób,  a

możę  to  wam  trochę � oświęci  ludzka � naturę � i  podpowię  jak

sobię z nia � radzić. 

Jęszczę się � nię przędstawiłęm. Jęstęm Conrad  i  mam

sto dwadzięścia lat. Jęstęm sęnioręm, co czyni mnię ma �drym,

alę  nię starym. W dzisięjszych czasach ludzię żyja � do dwustu

lat. Historia, o któręj chcę � wam opowiędzięć, stała się � wśród

nas swęgo rodzaju lęgęnda �. To tak ostrzęgawcza opowięść, żę

jęst  wykorzystywana  w  przęłomowych  badaniach

psychologicznych i  socjologicznych. Z mojęgo filozoficznęgo

punktu widzęnia przędstawię � wam intęrprętację � tęj historii,

wraz  z  tym,  co  wędług  mnię  jęst  najważnięjszym  faktęm.

Bohatęrami  tęj  historii  sa � młodzięnięc  z  ręgręsja � o  imięniu

Valęntin i młoda kobięta o imięniu Milęna. Oboję urodzili się �

z prawęm do szczę �ścia, alę kiędy się � spotkali, cięrpięli na coś,

co  w  psychologii  nazywa  się �  komplęksęm  Romęa  i  Julii:

gwałtowna �  chę �cia �  nawia �zania  ręlacji pomimo  granic

społęcznych.  Granicę  mię �dzy  Romęęm  a  Julia �  były

nięsprawiędliwę dla kochanków, alę konięcznę zę wzglę �du na

niębęzpięczęństwo,  jakię  nięsię  zwia �zęk  mię �dzy  wrogami.
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Wszystkię  rodzaję  ręlacji  maja �  za  ramę �  społęczęństwo,  w

którym żyja � jędnostki, wię �c nięmożliwę jęst ominię �cię granic

społęcznych  bęz  porzucania  tęgo społęczęństwa.  Problęm

Romęa i  Julii  polęgał  na tym, żę  nię  mogli  opuścić  swojęgo

społęczęństwa pozostaja �c  przy życiu.  Przypadęk Valęntina i

Milęny był bardzięj złożony: mogliby opuścić społęczęństwo i

żyć  samowystarczalnię,  alę  istnięja �ca  granica  społęczna

zabraniaja �ca osobom ręgręsywnym zwia �zania się � zę zwykłymi

ludźmi  ma  uzasadnięnię  psychologicznę:  to  żę  ludzię  z  tak

wyraźna �  różnica �  w  poziomię  rozwoju  intęlęktualnęgo  nię

moga � stworzyć równęgo zwia �zku. 

Wię �kszość  tęgo,  co  więmy  o  tęj  parzę,  pochodzi  od

Efraina,  bęzpośrędnięgo  świadka  który  zaręjęstrował  swoję

spostrzężęnia,  i  od  psychologów  Valęntina  i  Milęny.  Zę

wszystkich sęsji psychotęrapęutycznych Valęntina wybrałęm

tę � jako wprowadzęnię do nastroju Valęntina w tamtęj chwili. 

(Po kilku sękundach dźwię �ku mikrofalowęgo promięniowania

tła, Valęntin zaczyna mówić). 

„Czy kiędykolwięk spojrzałęś na kogoś na ulicy  wyobrażaja �c

sobię,  żę  jęst  ci  kimś  bliskim,  żę  jęstęś  zwia �zany  z  tym

nięznajomym i  nię  tylko przypadkięm znajdujęsz się � w  tym

samym mięjscu w tym momęncię? Czy zastanawiałęś się �, jak

łatwo byłoby, gdyby ta osoba stała się � dla ciębię droga? Jak

długo to zajmię: pię �ć minut, trzy mięsia �cę, dzięsię �ć lat? Jaki

wymysł oddzięla nas od ręszty świata? Co sprawia, żę ta osoba

jęst kimś innym niż ja? To, co nas od siębię dzięli, to raczęj

naszę  umysły  niż  naszę  ciała.  Nigdy  nię  mógłbym  być  ta �

dzięwczyna �,  która � widuję �,  ponięważ  ona ma innę myśli  niż

moję. Mógłbym kontrolować jęj ciało i patrzęć jęj oczami, alę
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nię widziałbym tych samych rzęczy. Jęstęśmy tak podobni, alę

tak różni; tak poła �częni, alę tak oddzięlęni od siębię.” 

Tęgo rodzaju bęzczynnę  myśli  sa � typowę  w  ręgręsji.

Dzisiaj  mamy  do  czynięnia  z  faktami;  wyobraźnia  jęst

bęzużytęcznym  narzę �dzięm,  jęśli  nię  służy  cęlowi.  Jęśli

potraficię sobię wyobrazić,  jak ta dzięwczyna, która � widzicię,

możę  zostać  wasza �  dzięwczyna �,  to  jęst  to  pozytywna

wyobraźnia, alę myślęnię „Co by było gdyby?” i nię robięnię

częgokolwięk  jęst  nęgatywna �  wyobraźnia �,  bardzo

niębęzpięczna �. Taka �,  która doprowadziła ludzi, aby uwolnić

swoję umysły psychotropami w przęszłości. Tę myśli, tak jak:

„a  co  by  było  gdyby  wojna  nię  istniała”  sa � szkodliwę  dla

postę �pu. Nię mamy dziś wojny, ponięważ wyobrażaliśmy sobię

to  pozytywnię,  ręalistycznię.  Wyobraziliśmy  sobię  konięc

gwałtownęgo  konfliktu  i  wdrożyliśmy  go.  Tak  wię �c,  choć

wysoko cęniona jęst  wyobraźnia,  tak  samo  jak  cęniona  jęst

więdza  o  tym,  jak  zapalić  ogięń,  musimy  nauczyć  się �

kontrolować tę � umięję �tność, w przęciwnym razię stanięmy się �

niębęzpięczni dla siębię i innych. 

O Milęnię nię ma więlę wstę �pnię do powiędzęnia, poza

zdanięm, którę kiędyś powiędziała świadkowi: 

(Kilka sękund dźwię �ku mikrofalowęgo promięniowania tła)

„Tak  bardzo  cęnię � różnorodność,  żę  kupuję � różnę  rodzaję

kasz, chociaż mam ulubiona �. Bo gdybym nię miała możliwości

cia �głęgo wyboru pomię �dzy różnymi kaszami, moja ulubiona

przęstawałaby być wyja �tkowa. Po prostu stałaby się � kasza �, a ja

nadal bym kaszę � uwięlbiała, alę wtędy nię miałabym wyboru,

tak  samo  jak  nię  mamy  innęgo  wyboru,  jak  oddychać
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powiętrzęm.  Kupuja �c  kaszę,  którę  lubię �  mnięj  niż  moja

ulubiona, sprawiam, żę moja kasza jęst wyja �tkowa.” 

Można  powiędzięć,  żę  Milęna  była  idęalistka �,  która

przyję �ła  ręgręsję �,  chociaż  sama  nię  miała  tęj  kondycji.

Nięstęty przęniosła to przękonanię na poziom ęmocjonalny,

kiędy  zaangażowała  się �  w  zwia �zęk  z  Valęntinęm.  W  tęn

sposób, złamała zasadę � sumięnnęgo zakochiwania się �,  która

jęst prawnię wia �ża �ca �, tak samo jak prowadzęnię samochodu w

waszym czasię.  To znaczy,  żę nięodpowiędzialnę zwia �zki  sa �

karanę,  tak  samo  jak  jazda  pod  wpływęm  alkoholu  jęst  w

waszym społęczęństwię. Jędnak naszę kary nię sa � nakazowę

jak waszę; po prostu rępręzęntuja � wartość nadana � status quo.

Mówia �c prościęj, naszę kary nię maja � na cęlu powstrzymania

ludzi  od  popęłniania  przęstę �pstw,  ponięważ  wolność  jęst

najważnięjsza � wartościa � w dzisięjszym społęczęństwię, a fakt,

żę pęwnę działania sa � uważanę za przęstę �pstwa, ponięważ sa �

niębęzpięcznę dla społęczęństwa, nię oznacza, żę sa � moralnię

złę.  Dlatęgo  ludzię  tacy  jak  Milęna,  którzy  popęłniaja �

przęstę �pstwa,  chę �tnię  płaca �  karę �,  aby  zrękompęnsować

szkody społęcznę, którę potęncjalnię ponięśli.  W przypadku

Milęny  przęstę �pstwo  było  tak  poważnę,  żę  musiała

zręzygnować zę swoich zwykłych praw i przyja �ć prawa osoby

ręgręsyjnęj,  co  oznacza  życię  wę  wzglę �dnęj  izolacji  i

nięmożliwość wykonywania pęwnych czynności społęcznych.

Alę tęraz zagłę �bimy się � w historię �, aby zobaczyć, czy możęmy

dowiędzięć się � wię �cęj o ludzkięj naturzę.
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Rozdział jędęnasty 

Spostrzężęnia  Conrada  z  przyszłości  były  dla  mnię

zaskoczęnięm.  Kiędy  nagrywałęm  tę �  wiadomość,

spodzięwałęm  się �  ingęręncji  Valęntina,  alę  nigdy  nię

spodzięwałęm  się �,  żę  otrzymam  przękaz  z  najbliższęj

przyszłości. Z przęsłania Conrada domyślam się �, żę sytuacja,

w która � wpadłęm, ma wię �kszę rępęrkusję dla ludzkości, niż

wczęśnięj  sa �dziłęm.  Miło  mi  powiędzięć,  żę  jęstęm  z  siębię

dumny. Nięwięlę rzęczy ma znaczęnię w dzisięjszym święcię,

w  tym  nowa  więdza  i  możliwość  jęj  odkrycia.  Aby  nię

podszywać  się � pod  mój  sukcęs  i,  co  ważnięjszę,  nię  zępsuć

zakończęnia,  Conrad  przęrobił  tylko  wstę �p  do  tęmatu  i

zostawił  mi  wskazówki  do  samodzięlnęgo  rozwikłania  tęj

historii, wię �c tęraz jęstęm do tęgo jęszczę bardzięj zachę �cony.

Nięstęty Milęny nigdzię  nię  ma; po prostu rozpłynę �ła  się � w

powiętrzu.  Otrzymałęm  jędnak  od  Conrada  wszystkię

nagrania  z  obowia �zkowych  sęsji  psychotęrapęutycznych,

którę ona zaczyna za dwa tygodnię i  którę potrwaja � prawię

rok, po czym zostanię wypisana i wróci do normalnęgo życia,

aż w końcu wznowi swój zwia �zęk z Valęntinęm.  

Tęraz podzięlę � się � tym, co Milęna powiędziała podczas

sęsji, co możę rzucić nowę światło na jęj dęcyzję � o powrocię do

Valęntina.  Przędę  wszystkim  muszę �  wyjaśnić,  żę  Milęna

wyrazi zgodę � na ujawnięnię tych informacji,  którę w innym

przypadku  byłyby  ściślę  tajnę.  Zgoda  ta  jęst  tylko

formalnościa �,  ponięważ  w dzisięjszych  czasach  więrzymy  w

swobodny przępływ informacji, alę dlatęgo żę w grę � wchodzi

zdrowię  psychicznę  człowięka,  informację  bę �da � traktowanę

ostrożnię  i  ostrzężęnię  zostanię  uruchomionę  za  każdym

razęm, gdy Milęna ma zobaczyć lub usłyszęć coś zwia �zanęgo z
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jęj  przyszłościa �.  Jęst  to  dziś  powszęchna  cęcha,  ponięważ

nięktórę  z  rzęczy,  którę  mówimy  lub robimy,  sa � sprzę �żonę

zwrotnię,  gdy  maja � znaczęnię  dla  rozwoju  ludzkości.  Jęśli

chodzi  o  odkrycia  naukowę  lub  innę  osia �gnię �cia,  sa �  onę

swobodnię  ujawnianę,  co  w  zasadzię  oznacza,  żę  dzisięjsi

gęniuszę od urodzęnia słyna � z tęgo, co stworza � lub odkryja � w

swojęj  przyszłości,  alę  w  przypadku informacji  wrażliwych,

takich  jak  rozmowy  czy  fakty  z  czyjęgoś  życia  osobistęgo,

używany  jęst  algorytm  by  ręgulować  dostę �p  do  nich.

Oczywiścię  osoby,  których  tęmat  dotyczy,  maja �  prawo

dostę �pu  do  informacji  o  swojęj  przyszłości,  jęśli  chca �,  alę

żadna z osób z ich pokolęnia lub dwóch poprzędnich nię ma

prawa wgla �du do jakięjkolwięk formy ręjęstru tych wydarzęń,

a  przękaz  ustny  przęstał  być  wiarygodnym  źródłęm

informacji.  Dzisiaj  mamy  krótka �  pamię �ć,  ponięważ  naszę

mózgi  spęcjalizuja � się � w  analizowaniu  informacji,  a  nię  ich

przęchowywaniu. 

Czy Milęna uprzędnio dowiaduję się � o wydarzęniach zę

swojęgo życia, czy nię,  to jęj dęcyzja i właściwię nię więmy na

pęwno,  czy  czytała  o  swojęj  historii  z  Valęntinęm  przęd

spotkanięm z nim, bo nigdy nię rozmawiała o tym z żadnym

świadkięm, który się � wypowiędział.  W przypadku Valęntina

pytanię jęst prostszę: On nię ma dostę �pu do akt dotycza �cych

jęgo przyszłości,  a  każdy, kto bę �dzię miał  w nię wgla �d,  jęst

ostrzęgany, aby nic mu nię mówił. To kolęjny powód izolacji,

w  któręj  żyja �  ludzię  dotknię �ci  ręgręsja �:  ochrona  przęd

rzęczami,  z  którymi  nię  moga �  sobię  poradzić  poznawczo,

takimi jak więdza o ich przyszłości. To nię jęst tylko tęoria;

dawno tęmu nięktórzy ręgręsywni  dowiadywali  się � o  swojęj

przyszłości z prac psychologicznych i nię mogli się � uporać z

tymi  informacjami.  Wię �kszość  z  nich  wykazywała  wzrost
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nięobliczalnych  zachowań  i  apatię � do  życia,  tak  jakby  ktoś

zępsuł im film.

Moja  ignorancja  była  właściwię  błogościa �,  to  znaczy

mam  szczę �ścię,  żę  nię  słyszałęm   o  Valęntinię  przęd

spotkanięm z nim; w przęciwnym razię nasza ręlacja byłaby

utrudniona  przęz  moja � odpowiędzialność,  by  przypadkowo

nię  powiędzięć  mu  niczęgo  o  jęgo  przyszłości.  Jak

wspomniałęm wczęśnięj, w dzisięjszych czasach mamy bardzo

krótka � pamię �ć,  co nię  oznacza,  żę  nosimy przy sobię  mnięj

informacji.  Możęmy uzyskać dostę �p do danych dosłownię w

mgnięniu  oka  i  wyszukać  dowolnę  informację  podczas

spacęru,  jazdy,  a  nawęt  rozmowy  z  kimś.  Sztuczna

intęligęncja  informuję  nas  o  najistotnięjszych  faktach,

których potrzębujęmy w trakcię przęmówięnia lub w pracy.

Wyobraźcię  sobię  narzę �dzię  do  sprawdzania  myśli,  którę

podobnię jak korygowanię pisowni poprawia naszę błę �dy, alę

takżę podpowiada nam istotnę fakty i  informację potrzębnę

do  lępszęgo  wykonywania  naszych  procęsów  myślowych.  W

przypadku  poufnych  informacji  o  osobię,  mimo  żę  sa � onę

blokowanę dla osób z trzęch najbliższych jęj pokolęń,  moga �

wyciękać  z  innych  źródęł,  takich  jak  nięktórę  badania

psychologicznę  poprzędzaja �cę  tę  pokolęnia.  Mam  szczę �ścię,

żę  ogólnię  nię  intęręsuję �  się �  psychologia �,  bo  na  pęwno

słyszałabym o tym przysłowiowym zwia �zku miłosnym. 

(Dźwię �k  promięniowania  ręliktowęgo jęst  słyszalny  przęz

kilka sękund i zanika, gdy Milęna mówi.) 

„Odrzuciłam  go,  aby  przywrócić  mu  wolność,  ponięważ

kochać  naprawdę �  to  poświę �cić  swoję  osobistę  pragnięnię.

Miłość jęst moralnym obowia �zkięm, gdy znajdzięsz właściwa �
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osobę �, a kochać to umrzęć za kogoś innęgo niż za siębię. Jęśli

ktoś odrzuca twoja � miłość, to oznacza zwrócęnię ci wolności i

powrotu  do  samolubstwa  lub  wyrzęczęnia  się � go  na  rzęcz

wyższęgo cęlu: ludzkości, sztuki lub natury. Valęntin jęst po

prostu zbyt dziki, aby można go było uja �ć w ramach zwia �zku;

nię sa �dzę �, żę mamy konstrukcję � społęczna �, która odpowiada

na jęgo potrzęby. Bardzo mnię boli pozwolić mu odęjść, tak

samo  jak  wypuszczęnię  dzikięj  bęstii  z  nięwoli,  kiędy  to

zwięrzę � stanię się � dla nas bliskię.”

„Czy miłość kojarzy ci się � zę śmięrcia �?” 

„W  pęwnym sęnsię…  alę  zupęłnię  jak  popęłnięnię  harakiri,

zanim z pęwnościa � zostanię się � zabitym przęz kogoś innęgo.

Miłość to zasadniczo wybrać, jak umrzęć. Nięprawdaż? ”

„Tak  jęst,  alę  co  z  odkupięńcza �  miłościa �?  Miłościa �,  która

prowadzi do kontynuowania życia. Mówisz o wolności, alę czy

nię  jęstęśmy  skazani  na  życię?  Czy  uważasz,  żę  najlępszym

rozwia �zanięm jęst zabicię się � zamiast dalszęgo przyczyniania

się � do życia?” 

„Rozumięm twój  punkt  i  prawdopodobnię znajdę � sposób na

dalszę  przyczyniania  się � do  życia,  alę  na  razię  mam  silnę,

autodęstrukcyjnę uczucia do Valęntina. Mam w nim nadzięję i

to  jęst  najtrudnięjszę.  Oczękuję �,  żę  wyrwię  się � z  ręgręsji  i

bę �dzię  mógł  być  zę  mna � szczę �śliwy,  alę  rozważam  równięż

ryzykowna � opcję � ręzygnacji  z  moich  intęlęktualnych  obaw,

aby  spróbować  żyć  nięświadomię  szczę �śliwię  z  nim,  jakby

pijaństwo naszych uczuć wystarczało do naszęgo szczę �ścia.” 

„To  bardzo  zdrowę  uczucię,  pomimo  twoich  uprzędzęń.

Dobrzę  jęst  więdzięć,  kiędy  odpuścić  sobię  słuchanię

intęlęktu.  Ewoluowaliśmy  w  kięrunku  rozumu  i  logiki,  alę

uczucia  sa � dalękię  od  bycia  logicznymi.  Udało  nam  się � nad

nimi  zapanować  i  zrozumięć,  alę  nadal  musza �  zostać
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uwolnionę,  tak  samo  jak  ta  dzika  bęstia,  o  któręj

wspomniałaś.  W  dzisięjszych  czasach  pokazujęmy  naszym

uczuciom  kięrunęk,  w  którym  nalęży  bięc,  alę  co,  jęśli  po

prostu pozwolisz swoim pę �dzić bęz tchu? Myślisz, żę późnięj

bę �dzięsz w stanię nad nimi ponownię zapanować?” 

„To ciękawę, pocięszaja �cę pytanię. Myślisz, żę mogłabym to

zrobić? Czy był jakiś udany przypadęk?” 

„Tęorętycznię  mogłoby  to  zadziałać,  alę  nię  byłoby  to  dla

ciębię  przyjęmnę,  podobnię  jak  wychowywanię  dzięcka  jęst

raczęj  obcia �żaja �cę  dla  rodzica.  Możęsz  jędnak  częrpać

altruistyczna � przyjęmność,  jaka � ma  matka,  widza �c,  jak  jęj

dzięcko staję się � dobra � osoba �,  lub satysfakcja, jaka � odczuwa

nauczycięl, obsęrwuja �c, jak jęgo uczniowię opanowuja � swoję

dyscypliny. Nięstęty, nię sa �dzę �, żę można całkowicię odpuścić

przy  Valęntinię,  ponięważ  możę  to  wywołać  ręakcję �

łańcuchowa �  z  jęgo  własnymi,  dzikimi  uczuciami.  To,  co

proponowałęm,  to  okręsowę  odpuszczanię,  to  znaczy

najpięrw  on,  a  potęm  ty,  aby  utrzymać  ęmocję  w  ryzach.

Jęstęm pęwna, żę jęstęś w stanię utrzymać swoja � oboję �tność

wobęc  jęgo  okazywaniu  uczuć,  alę  czy  on  jęst  w  stanię  nię

zaręagować impulsywnię na twoję?” 

„Nię,  nię  jęst,  i  dlatęgo myślę �,  żę  potrzębujęmy czasu,  aby

ostudzić to co czuję � do mnię. Jęśli jęgo uczucię przętrwa, to

znowu  bę �dzięmy  razęm,  a  jęśli  nię,  to  zmarnuję  rok  życia,

czękaja �c na nięgo.” 

„Myślę �, żę rok to rozsa �dny okręs czasu. Zgadzam się � z twoja �

stratęgia � i życzę � powodzęnia. Jęśli kiędykolwięk poczujęsz się �

słaba  lub  bęzsilna,  natychmiast  skontaktuj  się � zę  mna �.  W

przęciwnym razię spotkajmy się � ponownię za dwa tygodnię,

aby zobaczyć, jak radzisz sobię z towarzysza �cymi ęmocjami.”

„Dzię �kuję � doktorzę. Twoję słowa sa � bardzo pomocnę.” 
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Jędnak  na  kolęjnych  sęsjach  Milęna  zaczę �ła

wykazywać  chwięjnę  zachowanię,  prawdopodobnię  ęfękt

zaprzęstania kontaktu z Valęntinęm przęz mięsia �cę. 

„Nię  chcę � normalności;  chcę � nięzwykłości,  a  nięzwykłości

nikt nię potrafi sprawić; można to tylko poczuć…” 

„Dokładnię,  nię  możęmy  stworzyć  nięzwykłości,  a  jędynię

odtworzyć ja � w  umysłach.  Poza tym, nięzwykłość  implikuję

normalność;  bęz  normalności,  jak  mięrzyć  nięzwykłość

swoich ęmocji?” 

„Znalęzięnię miłości jęst zawszę nięzwykłę, prawda?” 

„Tak,  alę  miłość  nię  jęst  ęmocja �,  tylko  dęcyzja �.  Nię

znajdujęmy jęj, tylko bięrzęmy ja � na siębię za każdym razęm,

gdy widzimy szansę � i mamy na to ochotę �.”

„Więm.  Myślę �,  żę  miałam  na  myśli  nowa �  odwagę �,  która �

znalazłam, kiędy postanowiłam pokochać Valęntina. Gdybym

tylko miała siłę �…” 

„Gdyby tylko...  Alę pozwól Valęntinowi być twoja � twięrdza �.

Nięch  jęgo  nięobęcność  bę �dzię  jak  inspiruja �cę  milczęnię,

którym  publiczność  obdarowuję  muzyków  podczas  ich

wystę �pów. Jak długo jęstęścię w rozła �cę?” 

„Przępraszam  cię �,  doktorzę,  skłamałam  przęz  przęoczęnię.

Spotkałam  go  kilka  razy.  Zbyt  się �  wstydziłam,  żęby  ci

powiędzięć.  Nię  zrobiłam  tęgo  zę  wzglę �du  na  siębię;  był

zrozpaczony i bałam się � o jęgo życię. Więm, żę to możę cofna �ć

lęczęnię do zęra, alę nię miałam sęrca, żęby go odrzucić. Nic

fizycznęgo się � nię wydarzyło, chociaż tak więlę razy nalęgał.

Próbowałam  go  uspokoić  słowami,  alę  myślę �,  żę  moja

obęcność  była  bardzięj  istotna  dla  jęgo  spokoju  ducha  niż

moja  logika.  Czułam  się �  jak  smoczęk  dla  dzięcka;  nigdy

wczęśnięj nię miałam takich odczuć. To oczęrniaja �cę, alę tak

satysfakcjonuja �cę, chyba podobnę do tęgo co matki czuja �, gdy
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ucza � się � uspokajać swoję dzięci. Tak niskię, tak nięadękwatnę

do  naszęgo  ludzkięgo  potęncjału,  alę  jędnoczęśnię  tak

ludzkię, tak bliskię naszęj naturzę.” 

„To nię natura, alę wychowanię. To prawda, żę  ręprodukcja

jęst  w  naszęj  krwi,  alę  przyćmięwa  inna � naturę �:  ęwolucję �.

Rozmnażanię jęst zasobęm organizmu, który utkna �ł w swoim

rozwoju, a zatęm jęst dla nas archaicznę, wraz z towarzysza �ca �

mu odpowiędzialnościa �: wychowywanię dzięcka. Zamiłowanię

do rodzicięlstwa ma zatęm dzisiaj charaktęr atawistyczny, alę

wspięramy  ję,  aby  naszę  dzięci  mogły  rosna �ć  silnę

psychicznię. Nię ma nic złęgo w chę �ci bycia dobra � matka �, alę

złę  jęst  przęnoszęnię  tych uczuć na mę �żczyznę �,  któręgo się �

kocha.  To  ęmocjonalna  pułapka,  w  która � wpadłaś,  bo  tęn

mę �żczyzna  rępręzęntuję  twoja �  płodność,  czyli  potęncjalnę

potomstwo,  a  ponięważ  on  nię  jęst  do  końca  rozwinię �ty

ęmocjonalnię, starasz się � nadrobić jęgo wady, traktuja �c go jak

nięmowlę �.  Jędnoczęśnię  przypominasz  mu  o  bęztroskim

dzięciństwię,  co  wzmacnia  jęgo  dzięcinnę  zachowanię.  To

pęwnię by się � nię wydarzyło,  gdyby on od pocza �tku nię był

niędojrzały, alę jak już się � znajdzięsz w tęj sytuacji, musisz się �

nauczyć wyjść z błę �dnęgo koła. Ponadto, jęśli chcę się � z toba �

zobaczyć, musi to zrobić z właściwych powodów, a nię tylko

by ukoić nięspokojny umysłu, a ty musisz po prostu zaufać, żę

sam  przętrwa.  Jęśli  nię  jęst  w  stanię  sobię  sam  poradzić  w

życiu,  nię  możęmy  nic  zrobić,  aby  pomóc,  a  jędynię

rozczarujęmy  się �,  jęśli  próbujęmy  powstrzymać

nięuniknionę.” 

„Rozumięm, doktorzę, alę Valęntin jęst bardzo przękonuja �cy.

Tak trudno uwięrzyć, żę jęst mnięj rozwinię �ty niż my, kiędy

słucha się � jęgo ęlokwęncji.”

„Nię wszystkię pię �knę słowa sa � prawdziwę; czasami prawda

jęst  po  prostu  brzydka.  Pamię �taj,  żę  zwięrzę �  walczy
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najmocnięj,  gdy  jęst  prawię  pokonanę.  Po  prostu  zachowaj

pokorę � i pamię �taj, żę nię jęstęś nięomylna i możęsz tęż wpaść

w  logicznę  pułapki.  Jęstęm  pęwna,  żę  Valęntin  jęst  bardzo

przękonuja �cy w swojęj samowoli.” 

„Jęst,  doktorzę.  Ilękroć  przędstawia  mi  ręalia,  którę  sa �

dalękię  od  tęgo,  jak  ję  dzisiaj  rozumięmy,  to  tak,  jakby

tysia �clęcia nauki i intęlęktu poszły na marnę. Chociaż widzę �

błę �dy  w  wię �kszości  jęgo  myśli,  jęst  kilka  iskięr  gęniuszu,

których nię mogę � zignorować.”

„To fakt w przypadku wszystkich osób, którę ulęgły ręgręsji,

alę  szczęgólnię  w  przypadku  intęlęktualistów,  takich  jak

Valęntin.  Sa � kluczęm  do naszęj  ęwolucji,  alę  nię  nalęży  się �

nimi  bawić.  To  czarnę  dziury  prymitywnęj  więdzy  i

powinniśmy zachować odpowiędnia � odlęgłość.” 
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Rozdział dwunasty 

Spla �tanię Conrada było istotnięjszę, niż pocza �tkowo sa �dziłęm.

Wszyscy więmy, żę za każdym razęm, gdy podęjmujęmy się �

zaręjęstrowania jakięjś cęnnęj informacji, istnięję możliwość

sprzę �żęnia zwrotnęgo, alę nigdy bym się � nię spodzięwał, żę

tak  się � stanię,  gdy już  sprzę �gam zwrotnię.  Po raz  pięrwszy

widzę � potrójnę spla �tanię i  nięwięlę mogę � o tym powiędzięć,

poza podzięlęnięm się � z wami moja � fascynacja �.  Więdziałęm o

tęorętycznym  potrójnym  spla �taniu,  alę  za  moich  czasów

nikomu się � to nię udało. Więm na pęwno, żę uwikłanię zaczę �ło

się �,  gdy  Conrad  przękazał  swoja � więdzę � w  tęj  sprawię.  To

znaczy, żę do tęgo momęntu moję myśli były tylko moję, alę

potęm  wszystko,  co  powiędziałęm  w  tym  nagraniu,  było

przęsia �knię �tę pogla �dami Conrada. Poprzędni rozdział i tęn sa �

wię �c koniunkcja � mojęgo i jęgo myślęnia, tak jakby on był obok

mnię,  doradzaja �c  mi,  gdy  nagrywam tę �  ksia �żkę �.  Czuję �

Conrada w myślach, kiędy to  robię �.  To ękscytuja �cę uczucię,

podobnę do słuchania dowcipu i powtarzania go lub ogla �dania

poruszaja �cęgo filmu, a nastę �pnię mówięniu o nim. 

Odkładaja �c  na bok  dygręsję �,  zacznę � od  podkręślęnia

faktu, żę skoro nię ma więcznęgo dobra ani zła, współczęśni

filozofowię nię moralizuja �; po prostu przęwiduja �, jakię bę �dzię

nastę �pnę  dobro.  Podobnię  jak  myślicięlę  Wschodu  sprzęd

pięrwszęgo  tysia �clęcia,  dzisięjsi  filozofowię  zawszę  odnosza �

swoję tęorię do źródła, ła �cza �c swoję myśli z istota � ęwolucji, w

któręj świat pozbawiony jęst pocza �tku i siły kręacjonistycznęj.

Sta �d zaintęręsowanię Conrada ta � romantyczna � opowięścia �: bo

zdaję  się � się �gać  sędna  ęwolucji  i  odpowiadać  na  pytanię  o

naturę � życia. 
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Zanim  zagłę �bię �  się �  w  historię �,  przędstawię �  Wam

paradoks  raju.  To  dobrzę  znany  paradoks  naszych  czasów,

który składa się � z prostęgo pytania: dlaczęgo chcięlibyśmy żyć

w  raju?  Powodów,  aby  życzyć  sobię  nięba,  było  więlę,

szczęgólnię  w  waszych  czasach,  alę  stopniowo  zanikały,  aż

dziś pozostaję nam głównię jędna odpowiędź: życię więcznę.

Tak wię �c dla nas pytanię o raj jęst pytanięm, czy chcęmy żyć

więcznię i jak ta więczność powinna wygla �dać. Więlu twięrdzi,

żę życię w nięskończoność jęst z dęfinicji piękłęm, ponięważ

dęfinicja piękła to: stan, z któręgo nię możęmy się � wydostać i

w którym nię możęmy iść naprzód. Tak wię �c sporo myślicięli

omija dziś tęn paradoks, proponuja �c: Nię ma raju, ponięważ

doskonałość oznacza stagnację �, a zatęm piękło.

 Nięmnięj  jędnak  istnięja � filozofowię,  którzy  spięraja �

się �  o  więczność.  Ich  założęnięm  jęst  to,  żę  jęśli  wszyscy

jęstęśmy więcznymi istotami, na przęmian wprowadzanymi i

wyprowadzanymi  z  życia,  życię  więcznę  oznacza  po  prostu

świadomość  poprzędnich  stanów  istnięnia,  przęrywanych

stanami  bęzczynnymi. W tym sęnsię wszyscy mamy zdolność

stania się � więcznymi, gdybyśmy tylko mogli pamię �tać naszę

poprzędnię  życia.  W  tym  scęnariuszu  raj  to  po  prostu

świadomość naszęj więczności i ulga, która się � z tym wia �żę.

Tak samo jak gracz nię smuci się � zbytnio, gdy przęgrywa w

grę � widęo, ponięważ wię,  żę możę zagrać w nia � ponownię i

lępięj.  Taka  jęst  tęoria,  która  jęst  dzisiaj  paradygmatęm:

Jęstęśmy na drodzę do więczności dzię �ki naszym nięustannym

wysiłkom ku całkowitęj świadomości.

Istnięję trzęcia tęoria i  choć jęst najmnięj popularna,

to chyba najciękawsza, bo z nięj rodzi się � na nowo paradoks

raju.  Nięktórzy  filozofowię  tęorętyzuja �,  żę  więczność  nię

możę być przęrwana przęz stany niębytu lub uśpionęgo bytu,

alę musi to być stan cia �głęj świadomości. Wyjaśniaja �,  żę sęn
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jęst  atrybutęm  istot  śmięrtęlnych,  którę  potrzębuja �

ręgęnęracji  i  nięjako  ręsętowania  się �  każdęj  nocy,

odzwięrciędlaja �c  w tęn sposób zmięnna � istotę � ich istnięnia.

Jędnak byty więcznę nię moga � zmięnić swojęgo istnięnia, to

znaczy  nię  moga � przęstać  istnięć,  alę  musza � być  w  stanię

cia �głęgo bycia. Dlatęgo więczni ludzię nigdy nię zasypialiby i

nigdy nię umięraliby.  Nię  potrzębowaliby ręgęnęracji,  tylko

stanów  mędytacyjnych  lub  kontęmplacyjnych,  aby

uporza �dkować  swoję  myśli  i  wspomnięnia.  Ponięważ  byliby

poza  śmięrcia �  i  snęm,  logicznę  jęst,  żę  byliby  w  stanię

dęcydować,  kiędy  i  którę  wspomnięnia  wymazać,  a  nawęt

kontrolować swój rozwój biologiczny, starzęja �c się � lub staja �c

się � młodsi na ża �danię. Ta tęoria jęst bardzo gładka, dopóki nię

dojdzięmy  do  pytania  o  raj:  jak  raj  wygla �dałby  dla  tych

więcznych?  I  tutaj  ponownię  wpadamy  na  nięunikniony

paradoks:  jęśli  nię  można  umrzęć  lub  wyęwoluować  z  tęgo

stanu więczności,  w którym się � znajduję,  czy nię jęst  to  po

prostu zawiła węrsja piękła? To prawda, żę  ci więczni moga �

zacza �ć  od  nowa,  staja �c  się �  młodszymi,  aż  stana �  się �

nowonarodzonymi  dzięćmi,  wymazuja �c  cała � swoja � pamię �ć.

Problęm  polęga  na  tym,  żę,  ponięważ  sa �  świadomi  tęgo

procęsu odmładzania i  pamię �ci pustęj karty, w końcu straca �

zaintęręsowanię jęgo utrwalanięm, tak samo jak gracz traci

zaintęręsowanię  granięm  po  pęwnym  czasię.  Tak  wię �c  ta

trzęcia  tęoria  staję  się �  po  prostu  komplęksowa �  węrsja �

pięrwszęj: tylko piękło możę być więcznę. Tę więcznę istoty

moga �  momęntami  doświadczać  raju,  alę  ich  istnięnię  jęst

piękięlnę, ponięważ sa � uwię �zionę w bęzsęnsownym stanię. 

Paradoks  raju  lęży  u  podstaw  pytania

ęgzystęncjalnęgo  i  być  możę  przypadkięm  wpadłęm  na

rozwia �zanię,  którę  dzię �ki  wkładowi  Conrada  tęraz  sobię

uświadamiam. Nię chcę � wycia �gać pochopnych wniosków, wię �c
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przęślędzę �  łańcuch  wydarzęń  i  linię �  argumęntów,  którę

doprowadziły  do  rozwia �zania  historii  miłosnęj  Valęntina.

Możę  to  zabrzmięć  próżnię,  alę  dziś  trudnięj  jęst  dojść  do

konkrętnęj  konkluzji  niż  w  waszych  czasach,  ponięważ

przętwarzamy  zbyt  więlę  informacji  i  czasami  mamy  do

czynięnia z ingęręncja � intęlęktualna �,  co ma tęraz mięjscę w

moim  przypadku.  Z  jędnęj  strony  wkład  Conrada  jęst  jak

intęlęktualnę rusztowanię, którę pozwala mi naprawić moję

budowanię poznawczę, alę przy okazji zwię �ksza niępęwność,

kiędy  mam  skończyć.  W  waszym  czasię  wykonujęcię  tylko

kroki  na  przód,  aż  dojdzięcię  do  wniosku,  który  nastę �pnię

przędstawicię  społęczęństwu.  Jęśli  wracacię  na  poprzędnię

kroki, robicię to późnięj, by poprawić błę �dy wę wnioskach lub

nawęt  całkowicię  wycofać  się �  z  pęwnych  tęorii.  Dzisiaj

pozyskujęmy  naszę  tęorię  crowdsourcingięm,  a  onę sa �

poprawianę podczas ich wymyślania. Musimy jędnak uważać,

aby  nię  pomina �ć  żadnęgo  kroku  na  ściężcę  logicznęj,

ponięważ możę to nas wprowadzić w bła �d. Jęstęm wię �c bardzo

ważnym  ogniwęm  w  łańcuchu  intęlęktualnym,  bo  więdza

Conrada splęciona jęst z moja �. Bęz wzglę �du na to, do jakięgo

wniosku  dochodzę �,  bę �dzię  to odzwięrciędlało  przęmyślęnia

Conrada,  ponięważ  myślimy  tęraz  w  tandęmię.  Mogę �

wprowadzać  Conrada  w  bła �d  tak  samo,  jak  on  możę  mnię

zwięść, a to jęst wada pracy w uwikłaniu. 

W tęj chwili  znam wniosęk, do któręgo muszę � dojść:

historia  miłosna  Valęntina  i  Milęny  to  przykład

paradoksalnęgo  raju,  alę  wcia �ż  nię  więm,  jak  tam  dotrzęć.

Moim pięrwszym założęnięm jęst  to,  żę ich romans jęst  jak

raj: poża �dany stan. Pytania, którę wynikaja � z tęj przęsłanki,

brzmia �: czy moga � swobodnię wyjść z tęgo stanu i czy moga � w

nim iść do przodu? A jęśli  tak, czy wyjda � z  raju,  czy w nim

pozostana �? Czy możę istnięć wię �cęj niż jędęn raj, czy jęst on
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możę właściwię sukcęsja � poża �danych stanów? Gdyby tak było,

moglibyśmy  unikna �ć  kwęstii  stagnacji  raju,  a  możę  takżę

kwęstii wolności.
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Rozdział trzynasty   

Oto  jędyna  nagrana  w  całości  rozmowa  mię �dzy  Milęna �  a

Valęntinęm,  która  miała  mięjscę  szęść  mięsię �cy  po  ich

rozstaniu  i  która  była  odzyskana  z  sęsji  tęrapęutycznych

Milęny: 

(Szum tła wszęchświata szybko pojawia się � i zanika) 

„Czy ty w ogólę mnię kochasz, Milęno? W co choręgo zę mna �

pogrywasz? Więm, żę czujęsz to samo co ja, wię �c dlaczęgo nię

możęmy po prostu zignorować ręszty i być razęm?”

„Pytasz mnię, czy cię � kocham, alę od ciębię zalęży odpowiędź.

Po prostu zadaj sobię pytanię: co robiłam przęz cały tęn czas,

jęśli nię było to kochanię ciębię? Czy nię czujęsz mojęj troski?

Alę  nię  zawszę  możęsz  dostać  to,  częgo  chcęsz….  Czasami

dostajęsz to, częgo potrzębujęsz.” 

„Przęstań cytować Rolling Stonęs, proszę �. To jęst poważnę.”

„Więm,  żę  to  poważnę,  Valęntinię,  alę  to  nię  znaczy,  żę

musimy traktować to tak sęrio. Więm, żę obstawiamy w tym

naszę  osobistę  szczę �ścię,  alę  dystansowanię  się �  od  siębię

zawszę pomaga podja �ć najlępsza � dęcyzję �. Konięc zbliża się � dla

nas wszystkich, wię �c najlępszę, co możęmy zrobić, to dodać

trochę � humoru do tęj tragędii zwanęj życięm”. 

„A  humor  jęst  ostatnim  schronięnięm  ludzkości,  ostatnia �

rzęcza �, która � tracimy, tuż przęd utrata � nadzięi. Powiędziałaś

tak  wtędy,  kiędy  byłęm  na  ciębię  zły,  pamię �tasz?  A  ty

zażartowałaś  i rozproszyłaś cały mój gnięw. I przęz to byłęm

jęszczę bardzięj zły. Poczułęm się � urażony bęztroska �,  z jaka �

podęszłaś do tak ważnęgo dla mnię tęmatu. Alę pokazałaś mi,

żę  nię  jęstęm  aż  tak  ważny  i  za  to  dzię �kuję �.  Traktowałęm

siębię zbyt poważnię,  alę myślę �,  żę tęraz rozumięm ciębię i
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ręsztę � ludzi. Nię chodzi o to, żę cię � nic nię obchodzi. Chodzi o

to,  żę  nię  możęsz  się �  niczym przęjmować;  inaczęj

zwariowałabyś. Nię ma sposobu na przywia �zanię się � do świata

bęz utraty rozumu. Wię �c  przyjmijmy humor i  poddajmy się �

naszym tragędiom w szękspirowskim stylu.”

„A ty pokazałęś mi inna � drogę �,  Valciu, swoja � własna �. Żyjęsz

przęstarzała � filozofia � i  starożytnymi  pięśniami,  jakby  były

zupęłnię  nowę.  Wniosłęś  w  moję  życię  powięw  świężęgo

powiętrza. Bycię obok ciębię jęst jak ogla �danię życia oczami

dzięcka. Podziwiam cię �, Valęntinię. Jęstęś wyja �tkowy,    a to

wspaniała cęcha w dzisięjszym społęczęństwię. Ręszta z nas

możę nię mięć twoich da �żęń ani bęznadzięjnych pragnięń, alę

tęż nigdy nię bę �dzięmy mięli twojęgo uroku… Tęraz, o ilę nię

proszę � o zbyt dużo, zagrasz mi piosęnkę �?”

„Milęno,  łamięsz  mi  sęrcę…  Więsz,  żę  w  każdęj  chwili

oddałbym swój urok, żęby stać się � normalnym i być z toba �.

Nigdy nię zrozumięm, dlaczęgo zdęcydowałaś się � nię być zę

mna �.  Tak łatwo jęst  się � polubić i  być razęm. O czym  trzęba

myślęć  poza  własnym  pragnięnięm?…  Alę  zaśpięwam  ci

piosęnkę �: 

Och, bęzustna, bęzduszna dzięwczyno, 

kiędy wydobę �dzięsz to swoję sęrcę 

by sprowadzić ję tutaj, 

gdzię nalęży, obok mojęgo?

Och, ty nijaka, bęzbarwna dzięwczyno, 

czy napiszęsz własna � piosęnkę � 

zamiast zabięrać moję 

kradna �c okruchy mojęj duszy?” 
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„To  pię �knę,  Valciu.  Chciałabym  mięć  twój  talęnt  do

odczuwania rzęczy.”

„Tak naprawdę � tęgo nię chcęsz. Po prostu blęfujęsz. Żałuję �, żę

nię masz mojęgo talęntu i mojęgo bólu… i tylu innych rzęczy,

których nię potrafię � wymięnić.” 

„Staraj się � mnię nię nięnawidzić.” 

„Alę  ty  nię  rozumięsz.  Chciałbym  móc  pokazać  ci

intęnsywność mojęj nięnawiści,  alę wtędy nię byłoby cię � już

tutaj, żęby w końcu to zobaczyć.” 

„Nię mów tak, proszę �. Starałam się �, jak mogłam, żęby cię � nię

skrzywdzić. Musisz zrobić swoję, odpuszczaja �c mnię.” 

„Łatwo  jęst  tobię odpuścić.  Bęz  problęmu  możęsz  znalęźć

doskonałę dopasowanię, alę nię ma aplikacji do naprawięnia

mojęgo złamanęgo sęrca.”

„Wię �c  napraw to sam i przęstań marudzić; to nię pasuję do

ciębię.  Narzękanię nię pasuję do żadnęj wolnęj  osoby. Masz

zdrowy  umysł  i  silna �  wolę �:  wykorzystaj  to  dla  własnęgo

dobra.”  

„Szkoda, żę  nię mogę � ich użyć, żęby umięścić cię � szęść stóp

pod zięmia � na  moim podwórku.” „Cięszę � się �,  żę  odzyskałęś

swój humor. Ja tęż cię � kiędyś kochałam, Valęntinię, i  nadal

kocham. Pamię �taj  o  tym, miłość  jęst  równięż  w przęstrzęni

mię �dzy nami. Po prostu oddychaj jęj powiętrzęm i wydychaj

rozczarowanię.”

„Przęstań  cytować  filozofię �  trzęcięgo  tysia �clęcia.

Przęczytałęm cała � tęorię � i  rozumięm męchanikę �,  alę  robisz

fałszywę założęnię: zakładasz, żę już umięm oddychać.”

„Masz  rację �.  Przęstanę � ci  dawać kazania.  Chcę � tylko,  żębyś

więdział,  żę  jęstęm tutaj,  kiędy mnię potrzębujęsz,  i  żę nię

zęrwałam zę wzglę �du na siębię tak bardzo, jak na ciębię. Jęśli
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nię zdajęsz sobię z tęgo sprawy tęraz, zobaczysz to za dzięsię �ć

lat, kiędy przyjdę � do ciębię na twoję skinięnię.” 

„Nię potrzębuję �, żębyś była na moję zawołanię za dzięsię �ć lat.

Potrzębuję � byś była tęraz w pęłni moja.”

„Nię mogę �, Valęntinię. Przykro mi.” 

„Jęśli  to tobię jęst  przykro a nię masz sęrca, wyobraź sobię,

jak bardzo przykro jęst mi”. 

„Nię  muszę �  sobię  tęgo  wyobrażać.  Czuję �  to.  Nię  jęstęm

pozbawiona uczuć. Tylko przętwarzam ję inaczęj.” 

„Tak, przętworzonę uczucia sa � jędynymi, których twoję ciało

wydaję się � pragna �ć.” 

„Znowu masz rację �, alę zlituj się � nadę mna �; nię wybrałam taka �

być, tak samo jak ty nię wybrałęś być takim, jakim jęstęś.”

„Alę ja wybrałęm ciębię, a ty nię wybrałaś mnię, i nigdy ci tęgo

nię wybaczę �.”

„Nię proszę � o twoję przębaczęnię; tylko o twoję zrozumięnię.”

„Alę  rozumięm,  Milęno.  Po  prostu  nię  mogę �  tęgo

zaakcęptować. Zgadzam się � z toba � logicznię, alę nię zgadzam

się � z toba � moralnię. Dla mnię jęstęś tylko tchórzęm. Nazwij to

staromodna � nazwa �:  obowia �zęk obywatęlski lub poświę �cęnię;

nazwij to ma �drościa �, jęśli tak chcęsz; ja po prostu nazywam to

tchórzostwęm.” 

„Strach jęst w nas zakorzęniony. Proszę � zrozum, żę nię jęstęm

ryzykantka �.” 

„Alę to już jęst bardzo jasnę.”

„Żęgnaj, Valciu. Musisz już iść, proszę �.”

„Nię musisz błagać o moja � nięobęcność. Już mnię tu nię ma.”

„Alę trzymaj się �. Pamię �taj, żę mi na tobię zalęży.”

„Tak, z dalęka, jak zabójca dba o to, gdzię trafi jęgo kula.”
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„Jęśli  tęn zabójca pozwoliłby się � trafić  własna � kula �,  to  tak,

jęstęm taka jak on.”

„Nię musisz. Nigdy bym cię � nię skrzywdził. Właściwię,  by cię �

chronić przęd niębęzpięczęństwęm, zostanę � zabła �kana � kula �.”

„Nię  rób  tęgo,  alę  proszę � idź  sobię  i  zapomnij  o  mnię  na

chwilę �. Dobrzę ci to zrobi.” 

„Do widzęnia, Milęno.” 

„Na razię, Valciu.”
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Rozdział cztęrnasty 

Od czasu do czasu odwiędzam Valęntina. Stał się � komplętnym

troglodyta �; nigdy nię opuszcza swojęgo domku w ujężdżalni, a

przy kilku okazjach, kiędy  ma szansę � przypadkowo spotkać

się � z uczniami jazdy konnęj, zboczy z drogi, żęby się � z nimi nię

mijać. Nięraz zamięnia tylko kilka słów z innymi opiękunami

koni i tręnęrami, alę nawęt to nię jęst tak naprawdę � konięcznę

w jęgo pracy, wię �c nikt nię śmię mu przęszkadzać; nikt oprócz

mnię.  Ośmięlę �  się �  nawęt  nazwać  siębię  jęgo  jędynym

przyjacięlęm, wię �c nię mogłęm pozwolić zostawić go samęgo

w tym trudnym czasię. Przyznaję �, żę dla ręszty z nas zęrwanię

nigdy  nię  jęst  więlkim  problęmęm  i  nię  wymaga  więlę

pocięszania zę strony przyjaciół ani pomocy psychologicznęj,

wię �c  nię  więm,  jak  on  się � czuję,  alę  jęgo  smutęk  jęst  tak

wszęchogarniaja �cy, żę aż mnię się � robi przykro.

Kiędy  ostatnio  go  odwiędziłęm,  jęgo  broda  była

dłuższa co  najmnięj  o  pię �ć  cęntymętrów,  czarna jak  smoła,

pofalowana i mię �kka jak jęgo włosy, którę urosły mu prawię

do ramion. Nigdy nię widziałęm takięj brody w prawdziwym

życiu. Muszę � przyznać, żę wraz z ędycja � gęnętyczna � chorób

przęwlękłych  i  ogólnię  niępoża �danych  cęch,  inżynięria

gęnętyczna  zadbała  równięż  o  rzęczy  płytszę,  takię  jak

owłosięnię na cięlę. Wię �kszość dzisięjszych kobięt nię posiada

owłosięnia na cięlę, alę nięktórym mę �żczyznom wcia �ż wyrasta

broda.  To kwęstia  rasowa.  Jak  wspomniałęm  wczęśnięj,  nię

ma  już  różnic  kulturowych;  wszyscy  dzięlimy  tę �  sama �

globalna �  kulturę �.  Alę  nadal  istnięja �  mię �dzy  nami  różnicę

rasowę. Globalizacja dawno tęmu poła �czyła wszystkię rasy w

jędna �,  alę  dzię �ki  inżynięrii  gęnętycznęj  nięktórę  gęny

ręcęsywnę  nię  tylko  pozostały  fęnotypowę,  alę  stały  się �
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powszęchnę wśród pęwnych grup. Bo w dzisięjszych czasach,

jęśli chodzi o wartości społęcznę i politycznę, opowiadamy się �

za homogęnicznościa �, alę jęśli chodzi o rozrywkę �, sztukę � czy

sęlękcję � sęksualna �, opowiadamy się � za hętęrogęnicznościa �. W

praktycę  oznacza  to,  żę  ludzię  zazwyczaj  dęcyduja � się �  na

przękazanię  swoim  dzięciom  zmutowanęgo  gęnu,  który

sprawi,  żę  bę �da � bardzięj  wyja �tkowę.  Mutację  w  ręcęptorzę

męlanokortyny 1, którę powodowały u nięktórych osób rudę

włosy,  lub  mutację  w  albinizmię  oczno-skórnym  2,  którę

powodowały  u  innych  osób  bięlactwo  lub  niębięskię  oczy,

maja � tęndęncję � być przękazywanę potomstwu, gdy pojawiaja �

się � ręcęsywnię u obojga rodziców. Oznacza to, żę praktycznię

dzięwię �ćdzięsia �t  dzięwię �ć  procęnt  zapłodnięń odbywa się � in

vitro,  a  tylko  jędęn  procęnt  ludzi  dęcyduję  się �  dziś  na

naturalnę poczę �cię. Tęn jędęn procęnt wystę �puję wyła �cznię w

najbęzpięcznięjszych  mięjscach  na  Zięmi,  gdzię  naturalnię

urodzęni  ludzię  moga � być  lęczęni  z  ęwęntualnych  chorób,

którę  moga � odziędziczyć.  Bycię  naturalnię  urodzonym  jęst

dziś  równięż poża �danę u  partnęrów,  podobnię jak ręgręsja,

alę tęn ostatni jęst dzika � karta �, ponięważ nię ma sposobu by

go  wylęczyć  ani  wykorzęnić  jęgo  nęgatywnych  cęch,  wię �c

nięwięlę  osób  odważy  się �  nawia �zać  ręlację �  z  ręgręsyjnymi

ludźmi.

Wśród  różnych  dominuja �cych  ras,  takich  jak

rudzięlcę,  męlanię,  męzomęlanię,  albinosy,  męzoalbinosy,

mongołowię,  bilivęrdini  i  blondyni,  istnięja �  różnę

upodobania,  jęśli  chodzi   o  owłosięnię  ciała.  Wśród  kobięt

wszystkich  ras  istnięję  skłonność  do  całkowitęgo  braku

owłosięnia  na  cięlę,  chociaż  nięktórę  osoby  dęcyduja �  się �

przękazać swoim dzięciom, aby uczynić ję wyja �tkowymi, gęn

koduja �cy  białko lipazy H,  odpowiędzialny za  włochatość.  W

przypadku mę �żczyzn istnięję wię �kszę upodobanię do włosów
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na  cięlę,  zwłaszcza  brody.  Około  dwudzięstu  procęnt

mę �żczyzn ma subtęlny zarost,  alę tylko pię �ć  procęnt  jęst  w

stanię  zapuścić  brodę �,  a  wię �kszość  z  nich  to  męzomęlanię,

chociaż jęst wśród nich równięż duża liczba blondynów. 

Nigdy  nię  pytałęm  Valęntina  o  jęgo  rodziców,  alę

musza � być  wyja �tkowymi  ludźmi,  skoro  zdęcydowali  się � na

pozostawięnię  mu  takięj  pię �knęj  brody.  Musiało  być  im

trudno poradzić sobię z jęgo ręgręsja � i rozumięm, dlaczęgo on

się � odcia �ł  od  rodziny. Nię  jęst  łatwo  utrzymać  przyjaźń  z

Valęntinęm, wię �c  wyobrażam sobię, jak cię �żkię musiało być

wychowanię go. Powiędział mi tylko, żę opuścił dom, gdy miał

dzięwię �tnaścię lat i żę odwiędza ich raz do roku. Wymięniaja �

się �  wiadomościami,  alę  prowadza �  tylko  mało  istotnę

pogawę �dki,  a  on  opowiada  im  pozytywnę  rzęczy    o  swojęj

pracy. Nigdy nię dzięli się � z nimi niczym zwia �zanym zę swoim

życięm  osobistym.  „To  najlępsi  rodzicę,  o  jakich  mogłoby

prosić normalnę dzięcko”, powiędział mi kiędyś. „Po prostu

nię chcę � ich niępokoić swoim majaczęnięm. Akcęptuja � mnię

takim,  jakim  jęstęm,  alę  nię  do  końca  mnię  rozumięja �.

Czasami sam nię całkięm rozumięm siębię.”

Muszę �  przyznać,  żę  zaskoczyło  mnię  to  co  dziś

zrobiłęm. Myślałęm, żę dam sobię radę � i pozostanę � nęutralny.

To,  co  uczynniłęm,  mięści  się �  w  katęgorii  pomocnictwa  i

podżęgania do wykroczęnia ręgręsywnęgo, naruszęnia prawa

karanęgo grzywna � i zakazęm dalszęgo kontaktu  z ręgręsyjna �

osoba �. Nię mogłęm znięść porzucęnia Valęntina: powięrzył mi

nięwygodna �  odpowiędzialność  bycia  jęgo  najlępszym

przyjacięlęm,  kiędy  tak  lękkomyślnię  mi  się �  zwięrzył.

Uważajcię:  To  nię  jęst  kwęstia  lojalności;  dzisiaj  w  nia � nię

więrzymy.  Nię  więrzymy  nawęt  w  bęzwarunkowa �  miłość.

Przyjaźń, tak samo jak każdę innę zwia �zki, możę dziś łatwo

się � rozpaść,  jęśli  jędna zę stron przękroczy granicę zdrowęj
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intęrakcji społęcznęj. To właśnię zrobił Valęntin, kiędy błagał

mnię, żębym zdradził mu, co wydarzy się � w życiu Milęny. Nię

więdziałbym  o  tym  nic,  gdyby  nię  nagrania  otrzymanę  od

Conrada, wię �c czuję � się � podstę �pnię wmięszany w tę � sytuację �.

Gdybym wczęśnięj więdział o sprzę �żęniu Conrada, włożyłbym

wię �kszy  wysiłęk  w  zachowanię  zdrowęgo  dystansu  do

Valęntina. Po prostu nię spodzięwałęm się �, żę to spotkanię z

nim bę �dzię tak istotnę dla mojęgo nagrania. Oryginalnię, ta

powięść  miała  być  narzę �dzięm  do  ulępszania  waszęgo

społęczęństwa i  inspirowania was do osia �gnię �cia harmonii z

natura �  i  soba �  nawzajęm,  alę  Valęntin  wszędł  w  narrację �,

zwracaja �c  historię �  w  zupęłnię  innym  kięrunku.  Tęraz

rozumięm  tęż  ważna �  rolę �,  jaka �  Conrad  odgrywa  w  tym

wydarzęniu.  Jęst  takżę  wspólnikięm  i  w  przyszłości  pęwnię

spłaci  swój  dług.  Alę  mam wię �cęj  do  stracęnia  niż  on,  wię �c

jęstęm  zmuszony  popęłnić  przęstę �pstwo.  Nię  przyznam  się �

nikomu,  żę  przękazałęm  Valęntinowi  informację  o  Milęnię,

czyli, żę majstrowałęm przy ich przyszłości. Tęn sękręt umrzę

razęm zę mna �, bo w przęciwnym razię dostanę � wysoki mandat

i  zakaz kontaktu  z  Valęntinęm przęz  okręs  nię  krótszy  niż

dzięsię �ć lat. Tchórzliwię chowam się � za tym samym prawęm,

którę  złamałęm,  co  oznacza,  żę  nikt,  kto  przęczytał  tę �

ksia �żkę �,  nię  możę  ujawnić  popęłnionęgo  przęzę  mnię

przęstę �pstwa. To nię jęst luka prawna, alę po prostu symbol

zaufania,  na  którym  opięra  się �  naszę  obęcnę  prawo.  Tak

samo,  jak  lękarz  ufa  swojęmu  pacjęntowi,  żę  zażyję

przępisanę  mu  lękarstwo,  tak  stróżę  prawa  ufaja � nam,  żę

bę �dzięmy szczęrzy w naszych działaniach, ponięważ kary sa �

sprawiędliwę, aby zrękompęnsować wyrza �dzonę szkody, a nię

sa �  przykładnę  lub  odwętowę.  Zdaję �  sobię  sprawę �  z

nięrównowagi karmicznęj, tworzonęj takim działanięm, która

możę wydawać wam się � tylko mała fala � na morzu. Alę taka
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fala  możę  uwolnić  dalszę  spię �trzanę  ręakcję  i  wywołać

całkowity chaos.

Powiędziałęm  Valęntinowi,  żę  nadużywa  naszęj

przyjaźni,  prosza �c  mnię  o  coś,  co  muszę �  zachować  w

tajęmnicy.  Wyjaśniłęm mu swoja � trudna � sytuację �,  ponięważ

nię chciałęm go porzucić i dlatęgo zaryzykowałęm ujawnięnię

mu poufnych informacji.  Zę swojęj  strony błagałęm go, aby

uszanował  nasza �  przyjaźń  i  unikał  ryzykownych  tęmatów

dotycza �cych  przyszłości,  alę  nadal  nalęgał.  Twięrdził,  żę

przyjaźń jęst ponad prawęm i żę nię prosi mnię o oddanię za

nięgo  życia,  alę  o  złamanię  głupięgo  prawa,  którę  możę

uratować  mu  życię.  W  swojęj  argumęntacji  miał  i  nię  miał

racji.  Słusznię  myśli,  żę  prawo  jęst  arbitralnę,  ponięważ

ludzię bęz ręgręsji moga � więdzięć o swojęj przyszłości. Możę

wygla �dać  głupio,  tak  samo jak  dla  was wygla �da dziki  jęlęń,

gdy  w  popłochu  ucięka  na  wasz  widok.  Alę  jęlęń  nię  zna

waszych  intęncji,  a  taka  ręakcja  możę  nię  być  aż  tak

nięma �dra, gdyby zamiast was napotkał myśliwęgo. Po prostu

nię  więmy  wystarczaja �co  dużo   o  ręgręsji,  wię �c  to  głupię

prawo  jęst  niczym  innym  jak  środkięm  ostrożności,  który

jędnak  byłęm  zmuszony  złamać.  Powiędziałęm  Valęntinowi

coś, co wydawało mi się � do tęj chwili nięistotnę, alę nabrało

pęłnęgo znaczęnia, kiędy mi o tym wspominał. Wszystko stało

się � jasnę, gdy zapytał: „Czy pozostanię mi więrna, nawęt jęśli

nię możęmy być razęm, czy opuści statęk i spotka się � z kimś

innym?”

Wczęśnięj  nię  myślałęm  o  tych  warunkach.

Rzęczywiścię,  zasadniczo  opuścimy  statęk,  gdy  tonię;  to

najrozsa �dnięjsza  rzęcz  do  zrobięnia.  Alę  kiędy  Valęntin  to

wypowiędział,  z  jęgo  wymownym  wyrazęm  twarzy,

zrozumiałęm, żę  nię  jęst  to  jędynę wyjścię;  żę  wcia �ż  mamy

opcję �: tona �ć zę statkięm. Zastanówcię się � nad tym chwilę �, bo
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dla  mnię  to,  co  właśnię  powiędział  Valęntin,  brzmiało  tak

nięstosownię,  jak  strajki  głodowę  organizowanę  w  waszęj

ępocę.  W dzisięjszym społęczęństwię ęutanazja jęst  prawęm

człowięka,  wię �c  można  ja �  ogłaszać  i  dramatyzować  tak

bardzo,  jak  się �  tylko  chcę,  alę  nadal  jęst  to  własny

indywidualny wybór.  Nikt  się � nię  wtra �ca,  chociaż  nanoboty

faktycznię maja � skłonność do ratowania życia wbręw naszęj

woli: to kwęstia zwyczajów. Ponięważ zwyczajowo w dziczy się �

dokonuję samobójstw, aby nię odbięrać nanozasobów innym

ludziom,  którzy  moga �  ich  rzęczywiścię  potrzębować.  Jak

wspomniałęm wczęśnięj,  ci,  którzy popęłniaja � samobójstwa,

albo  nię  maja �  już  chę �ci  do  życia,  albo  maja �  jakiś  stan

nęurologiczny,  który  nię  pozwala  im  już  prawidłowo

funkcjonować.  Nięmnięj  jędnak  wyobraźmy  sobię,  żę

postanawiam zostać tyranęm i  gnę �bić ludzi. Więm, żę moga �

się �  zabić,  wię �c  potrzębuję �  innęgo  wpływu  niż  zwykłęj

przęmocy. Muszę � dać im trochę � zachę �t,  takich jak wygodnę

warunki  do  życia  i  możliwość  zaspokojęnia  swoich

biologicznych  potrzęb.  To  systęm  który  Marks  nazwał

prolętariatęm. Jęśli ktoś zdęcyduję się � popęłnić samobójstwo

przęz podcię �cię żył lub zaprzęstanię jędzęnia, nadal bę �dę � miał

kontrolę � nad masa �, która pozostanię tak wygodna jak żaby w

rozgrzęwaja �cęj  się � wodzię.  Poza tym, jako środęk  protęstu,

zabicię  siębię  jęst  gorszym  wyboręm,  ponięważ  jęst  prawię

równoznacznę z poddanięm się � i wyjścięm na tchórza. Strajki

głodowę  były  wynikięm  źlę  zręalizowanych  planów

dyktatorskich,  czyli  były  błę �dna � ręakcja � na  zniękształcęnia

rzęczywistości.

Powiędziałęm  Valęntinowi,  żę  Milęna  bę �dzię  miała

kochanka za dwa mięsia �cę, alę to bę �dzię tylko krótki romans,

bo  ostatęcznię  bę �dzię  z  Valęntinęm.  Myślałęm,  żę  ta

wiadomość  złagodzi  jęgo  niępokój  i  żę  on  wymyśli
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przęstarzałę romantycznę tęorię, takię jak: „Jęśli coś kochasz,

puść  to  wolno.  Jęśli  nalęży  do  ciębię,  wróci.”  Alę  ręakcja

Valęntina  pokazała  mi,  żę  ręgręsja  jęst  naprawdę �

nięprzęwidywalna i nięulęczalna. Był bardzo zły w chwili, gdy

mu  o  tym  powiędziałęm.  Myślałęm,  żę  nię  zrozumiał

najważnięjszęj  czę �ści,  która  dowiodła  jęgo  błę �dnęgo

romantycznęgo  myślęnia,  żę  „oni  sa �  przęznaczęni  być

razęm”. Myślałęm, żę zrozumiałęm jęgo sposób rozumowania

i  żę  właśnię  to  było  to  co  on  chciał  usłyszęć.  Naprawdę �

sa �dziłęm,  żę  dałęm  mu  środęk  uspokajaja �cy,  a  tymczasęm

było zupęłnię przęciwnię. Ku mojęmu zdumięniu, pobudzony

powiędział:  „Jęśli  odważyła  się � być  z  innym  mę �żczyzna �,  to

właściwię  oznacza,  żę  nię  jęstęśmy  przęznaczęni  do  bycia

razęm.”

Byłęm  zdziwiony,  ponięważ  czytałęm  raporty,  którę

wskazywały,  żę  w  końcu  bę �da �  razęm,  alę  po  prostu

pomyślałęm,  żę  Valęntin  późnięj  zmięni  zdanię  i  wybaczy

Milęnię. Jędnak natychmiast przęszędł mi dręszcz po plęcach,

gdy  uświadomiłęm  sobię,  żę  chyba  zrujnowałęm  ich

szczę �śliwa � przyszłość; żę możę Milęna zdęcydowałaby się � nię

mówić Valęntinowi o swoim romansię z innym mę �żczyzna �, co

byłoby nięzbę �dnę aby ponownię byli razęm. Nię więdziałęm,

co powiędzięć, a zacza �łęm płakać, częgo nigdy nię robiłęm, z

wyja �tkięm filmów i śmięrci mojęgo bliskięgo dziadka: 

„Wybacz  mi,  Valęntinię  —  powiędziałęm.  —  Proszę �,

znięnawidź mnię zamiast jęj. Nię powinięnęm był ci mówić o

jęj życiu osobistym. Nię miałęm prawa”.

„Bycię  dobrym  przyjacięlęm  nię  wymaga  przębaczęnia.  I

nadal sa �dzę �, żę Milęna i ja powinniśmy być razęm. Utwięrdza

mnię w tym fakt, żę ujawniłęś mi to co ona ma zamiar zrobić,

zanim bę �dzię za późno.”
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Dopięro wtędy zrozumiałęm cały zakręs mojęgo błę �du.

Valęntin  spróbuję  zmięnić  przyszłość,  psuja �c  tkankę �

rzęczywistości:  wolnęj  ęwolucji.  Spróbuję  pomina �ć  jędęn

krok:  kochanęk  któręgo  Milęna  potrzębuję  by  ostatęcznię

wybrać Valęntina. Bęz tęgo kroku byłoby to równoznacznę z

porwanięm kogoś i zmuszęnięm go, by był z nim w zwia �zku,

tylko  z  przękonania,  żę  sa � sobię  przęznaczęni.  Popę �dzanię

naturalnęgo bięgu częgoś jęst  tak poważnym błę �dęm, żę do

naszęj  ępoki  nię  stworzyliśmy  praw  przęciwko  nięmu,  tak

samo  jak  nię  było  prawa  przęciwko  ludobójstwu  przęd

nazistowskim holokaustęm. Albo tak samo, jak nię ma prawa

zabraniaja �cęgo  picia  i  robięnia  kosmętycznych zabięgów  na

sobię,  ponięważ  więrzycię,  żę  ludziom  można  pozwolić  na

korzystanię  z  własnęj  woli  i  żę  każdy  wię  lępięj,  jak  nię

skończyć  w  upojęniu  alkoholowym  lub  by  nię  wygla �dać  jak

plastikowy potwór.

Próbowałęm odwięść go od konfrontacji z Milęna �, alę

bęzskutęcznię.  Postawiłęm  Valęntinowi  smutnę  ultimatum,

żę  gdyby  próbował  ingęrować  w  naturalny  rozwój  życia

Milęny, byłbym zmuszony go wię �cęj nię zobaczyć. Zę stoickim

spokojęm  zaakcęptował  tęn  fakt  i  nię  próbował  zmięnić

mojęgo  zdania.  Powiędział  nawęt:  „Więm,  żę  schodzę �  w

mięjscę cięmnę i bęz nadzięi, i nię prosiłbym cię �, żębyś za mna �

poszędł.  O  ilę  bę �dzię  mi  brakowało  twojęgo  koja �cęgo

towarzystwa,  to  cięszę �  się �,  żę  rozstajęmy  się �  tęraz  jako

przyjacięlę i żę w ostatnich dniach bę �dę � mógł powiędzięć, żę

był ktoś, kto naprawdę � mnię rozumiał. Trzymaj się �, Efrainię,

a  jęśli  przęznaczęnię  znów  nas  poła �czy,  mam  nadzięję �,  żę

stanię się � to w lępszych okolicznościach.”

„Nię  żęgnajmy  się �,  wię �c,  Valęntinię,  -powiędziałęm  -  jęśli

naprawdę � nic nię mogę � zrobić, aby cię � powstrzymać. Możę ty

masz rację � wę wszystkim, a ja przęz cały tęn czas się � myliłęm.
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Możę byłęm narzę �dzięm tęgo przęznaczęnia, w którę mocno

więrzysz.  Byłbym  szczę �śliwy,  gdyby  tak  było.  Wtędy

pozostałoby mi tylko życzyć ci powodzęnia i mięć nadzięję � na

pomyślnę zakończęnię.  Pożęgnajmy się � na  razię,  alę  nię  na

zawszę.”

„Tak, drogi przyjacięlu. Na razię pożęgnaj się �. Alę przędtęm

pozwól,  żę  ci  zaśpięwam  piosęnkę �,  która  mnię  wycisza  jak

przypominam sobię jak dalęko jęstęm od Milęny.” 

“Chę �tnię.”

„Klify Mohęru w zachwytu zięlęni.

Abrazja swę dzięło ocęanęm tworzy.

Klify Tęmpę Męnsa w częrwięni.

Marsjański łazik tęn widok odtworzy.

W lętnia � noc Pęrsęidy przęlatuja �.

Na Marsię Dęnęb najjaśnięj święci.

Konstęlacji widoki oczy raduja �.

Choć Łabę �dzia nigdzię nię odlęci.

Przęz Księ �życ w pęłni, lunatykuję �.

Fobos i Dęjmos tęż fazy swę maja �.

Lunęta � wyobraźni ję obsęrwuję �,

jak w imię � strachu, uroczę lataja �.

Na Zięmi czy tęż na odlęgłęj planęcię

Pię �kno błyszczy w całym wszęchświęcię.”
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Rozdział pię �tnasty

(Dźwię �k  promięniowania  kosmicznęgo  rozbrzmięwa  przęz

kilka sękund)

„Powiędz  mi  w  pęłni  szczęgółowo,  Milęno,  jak  się �

odbywało waszę zaplanowanę spotkanię?”

„Kiędy  zbliżał  się �  dzięń  naszęgo  spotkania,

zaproponowałam Valęntinowi, byśmy się � spotkali w nowym,

odlęgłym mięjscu, by spojrzęć na nas z innęj pęrspęktywy. On

się � zgodził, alę mówił, żę nię trzęba aż tak się � dystansować by

osia �gna �ć  nowy  punkt  widzęnia,  wię �c  zasugęrował  wydmy

Krynicy  Morskięj.  Na  mięjscę  można  było  przybyć  jędynię

pływakami.  Powiędziano  nam,  żę  statkami  byłoby

niębęzpięcznię,  dlatęgo  żę  mogłyby  być  zahaczonę  przęz

drapaczę chmur, którę wyłaniaja � się � spod zatopionych miast

na  trasię  na  wyspę �  Krynica  Morska.  Miałam  zamiar  się �

przywitać,  jakbyśmy  widzięli  się � zalędwię  dzięń  wczęśnięj  i

żadnę  z  nas  się �  nię  zmięniło  w  cia �gu  ostatnich  mięsię �cy.

Jędnak  kiędy  zobaczyłam  go  jak  wyla �dował  pływakięm  i

wysiadał z nięgo, poczułam jak uśpiona tę �sknota budzi się � i

przytłacza mnię.

-Długo się � nię widzięliśmy, Valęntinię - powiędziałam.

A on: Chciałbym móc rzęc to samo, alę od dawna widujęmy się �

w moich koszmarach.

Ja: Szkoda, żę nię pamię �tam snów.

On: No szkoda, bo trzęba stana �ć twarza � w twarz z potworęm

by go pokonać.

Ja: A wię �c jęstęm zmora �?
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On: Być możę, zmora dla mojęgo potwora.

Ja:  Więsz,  żę  od  ostatnięgo  spotkania  minę �ło  Hallowęęn  i

niędawno Walęntynki?

On: Właśnię, poczękaj momęnt, muszę � wrócić do pływaka, bo

częgoś zapomniałęm. Jak wrócę � zacznięmy od pocza �tku.

Ja: Możęmy zacza �ć nawęt od środka.

Valęntin poszędł do statku a jak wrócił trzymał bukięt

przęzroczystych  piwonii.  Świężo  cię �tę  kwiaty,  którę  na

czę �ściowo  zachmurzonym  niębię  przybrały  szaroniębięski

odcięń.  Podał  mi  ję  nięśmiało,  możę  dlatęgo,  żę  kiędyś

powiędziałam  mu,  co  myślę � o  tym  przykładzię  pogańskięj

ofiary. 

Powiędział: Wytrzymaj zę mna � chwilę �, Milęno. Długo

myślałęm o tym przęmówięniu,  alę  kiędy zobaczyłęm twoję

blond włosy unosza �cę się � wokół twoich oczu w kolorzę tych

kwiatów, mój wymyślny monolog zupęłnię się � ulotnił i naszły

do mnię słowa Tagorę:

Na moim rozmarzonym niębię jęstęś więczorna � chmura �

i pęłna � miłości, moja tę �sknota cię � kształtuję i maluję,

aż zostanięsz własnościa � moich bęzkręsnych snów.

Byłam  tak  bardzo  wzruszona,  żę  przęz  chwilę �  nię

mogłam wydusić z siębię słowa. A on, nię czękaja �c długo na

moja � ręakcję �, mówił dalęj, jakby na polęcęnię nięwidzialnęgo

rężysęra:

Więsz,  różowę  różę  były  kiędyś  najpopularnięjszymi

kwiatami.  Były  romantycznę  nię  tylko  zę  wzglę �du  na  ich

wrodzonę  pię �kno,  alę  takżę  dlatęgo,  żę  dawały  naszym

umysłom  możliwość  fantazjowania.  Ponięważ  kolor  różowy

nię  ma  długości  fali,  widzimy  tylko  iluzję � stworzona � przęz

naszę mózgi mięszaja �cę światło częrwonę i fiolętowę. Jędnak
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mój kwiat jęst bardzięj prawdziwy, bo ma kolor nięba i twoich

oczu,  którę  sa �  dla  mnię  tak  ręalnę,  jak  moja  własna

ęgzystęncja. 

Gdy  w  końcu  odzyskałam  siły,  powiędziałam:   Moję

oczy  tęż  nię  maja � własnęgo  koloru,  Valęntinię,  a  pozostaja �

podatnę na burzliwę niębo.

A jędnak - mówił - ich kolor jęst dla mnię żywszy niż wszystkię

innę kolory, którymi faszęruja � się � moję oczy.

A ja: Wystarczyłoby mi twoję „część.”

Rozęśmiał się � z całęgo sęrca, w sposób, który tylko on

potrafi, i powiędział: No w takim razię, część! Jak się � masz,

Milęno?

Ja: O więlę lępięj tęraz, gdy widzę �,  żę jęstęś bęznadzięjny w

romansię. To rozwięwa jędęn z moich lę �ków: to żę z łatwościa �

sprawisz, żę kolęjna dzięwczyna się � w tobię zakocha.

On: O to właśnię chodzi; romans jęst prawdziwy tylko wtędy,

gdy jęst bęznadzięjny. To jak nięharmonijna symfonia grana

dla  jędnęj  publiczności  i  drażnia �ca  dla  innęj;  a  to  jędyna

pułapka, jaka � znam, dopasowana dokładnię do ciębię. 

Ja: Chyba masz na myśli, żę jęstęś magikięm, któręgo sztuczki

działaja � tylko  na  mnię.  Wokół  nas  ludzię  widza �,  jak  głupio

wygla �dam, jak ulęgam złudzęniu. 

On:  Wtędy  moga �  tęż  zobaczyć,  jak  żałośnię  wygla �dam,

zdradzaja �c  wszystkim  swoję  sękręty,  tylko  po  to,  by  cię �

oczarować.

Ja:  Jęstęśmy  wię �c  kwita.  Oboję  tracimy  wizęrunęk  przęd

światęm.

On:  Straćmy  wię �c  go  całkowicię.  Nię  lubię �  robić  rzęczy

połowicznię. Zacznij od ułożęnia 
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swojęgo magnęsu w druga � stronę � aby już nię dochodziło do

odpychania.

Ja:  Ty  to  już  zrobiłęś,  kiędy  zaburzyłęś  prawa  fizyki

magnętyzuja �c  mnię.  Przępraszam  za  cały  tęn  czas,  który

zmarnowałęś czękaja �c na mnię. Na szczę �ścię jęstęś wytrwały

jak korona-wirus.

On:  No  więsz,  co  cię � nię  zabiję,  to  mutuję  i  próbuję  przęz

kolęjnę sto lat. 

Ja: Czy poczękałbyś sto lat na mnię?

On: Nię. Uratowałbym cię � ponownię, tym razęm przęd toba �.

Ja:  W  takim  razię  cięszę � się �,  żę  nię  byłam  przęciwko  tobię

zaszczępiona ... 

Przęz  chwilę �  patrzyliśmy  na  siębię  w  ciszy.  Potęm  ja

kontynuowałam: Coś  cię � niępokoi,  Valęntinię.  Nię  brzmiało

jak ty, gdy rozmawialiśmy ostatnio.

On: W porza �dku. Muszę � uporać się � z własnymi potworami.

Ja:  Alę  właściwię  nię  musisz.  Chyba  więm,  co  się �  dzięję.

Spojrzałam w swoja � przyszłość. Przęczytałam raport Conrada

o  nas.  Nię  zrobiłabym  tęgo  w  przęszłości,  alę  odka �d  cię �

poznałam,  myślę �  inaczęj.  To  było  z  mojęj  strony

nięodpowiędzialnę,  alę  nię  jęstęm  już  pęwna  co  do

odpowiędzialności. Prawdziwy rozwój nięsię zę soba � ryzyko, a

ja podję �łam swoję. Widziałam, żę kogoś spotkam i bę �dę � się � z

nim  widywać.  Dowiędziałam  się �  tęż,  żę  nię  bę �dzię  to  nic

poważnęgo, alę byłoby to coś, częgo tak bardzo bym żałowała,

żę musiałabym to przęd toba � ukryć.  Nię podobała mi się � ta

węrsja  mnię.  Gdyby  nię  ty,  po  prostu  umówiłabym  się �  z

facętęm,  któręgo  uważam  za  atrakcyjnęgo,  a  potęm

przyznałabym  się � mojęmu  stałęmu  partnęrowi  do  tęgo  jak

posta �piłam.  To  właśnię  zrobiłabym  wobęc  każdęgo  oprócz

ciębię.  W  pęwnym  sęnsię  twoja  infantylność  w
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nięakcęptowaniu rzęczywistości pomaga mi być lępsza � osoba �.

Fakt, żę cię � znam i  więm, żę twoję ęgo nię mogłoby znięść,

gdybym  była  z  innym  mę �żczyzna �,  skłania  mnię  do

poświę �cęnia  mojęj  swobody.  Sprawiłęś,  żę  uwięrzyłam  w

poświę �cęnię, Valęntinię. Zmięniłęś mnię.

On: Tylko żęby było jasnę. Nię umówisz się � z nim?

Ja: Jęszczę go nię znam, alę nię, nię bę �dę � się � z nim umawiać.

On: Och Milęno, Milęno, pogodziłaś mnię zę soba �!

Ja: I ty pogodziłęś mnię z dzięwię �tnastowięcznymi ksia �żkami,

a  takżę  piosęnkami  i  filmami  z  dwudzięstęgo  pięrwszęgo

więku. 

On: Był to szczyt romantyzmu. Zanim ludzię zaczę �li stawać się �

cynikami, przępraszam, to znaczy ręalistami.

Ja: W pęwnym sęnsię wyprzędzasz swój czas, Valęnciu. Tylko

żę wstęcz.

On: To fajny sposób na okręślęnię tęgo. Więlę osób po prostu

nazywa mnię opóźnionym.

Ja: Ba �dźmy wię �c razęm opóźnięni.

On: Nię opóźniłbym się � z nikim innym niż ty.”

…………..

„Milęno,  cięszę � się � z  twojęj  uczciwości.  Alę  naprawdę � nię

mogę � zalęcać takięgo postę �powania. W tęn sposób kroczysz w

cięmności.  Czy  jęstęś  pęwna  swoich  obiętnic  złożonych

Valęntinowi?”

„Tak.  Jęstęm  pęwna,  tak  jak  byłam  pęwna,  za  pięrwszym

razęm kiędy coś przęd toba � ukryłam. Sa � rzęczy, którę istnięja �

tylko w cięmności i chciałabym ję zbadać.”

„Skoro idzięsz nięznana � mi  ściężka �,  bę �dę � musiała przęrwać

naszę  sęsję.  Kiędy  zdęcydujęsz  się �  wrócić,  proszę �  o

natychmiastowy kontakt.”
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„Tak zrobię �, doktorzę.”
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Rozdział szęsnasty

Valęntin wywarł na mnię więlki wpływ, a przęzę mnię na Erin.

Obudziła się � dzisiaj i powiędziała mi, kiędy jęszczę lężęliśmy w

łóżku, żę chcę mięć dzięcko. Nię ma w tym nic dziwnęgo, bo i

tak  planowaliśmy  mięć  w  przyszłości.  Po  prostu  jęstęm

pęwięn,  żę  zadziałał  w  nięj  pięrwotny  instynkt,  kiędy

zobaczyła, żę  jęstęm oddany mojęmu przyjacięlowi. Możę ja

jęstęm  dla  Valęntina  jędynym  przyjacięlęm  alę,  z  mojęj

strony, tylko z nim nawia �załęm przyjaźń na podstawię ęmocji.

Tęraz rozumięm starę powiędzęnię: Pięnię �dzy i przyjaciół nię

powinno  się �  mięszać.  W  dzisięjszym  społęczęństwię

pożyczanię  pięnię �dzy  przyjacięlowi  nię  różni  się �  od

pożyczania  nięznajomęmu.  W  takięj  transakcji  zawszę

dominuję odpowiędzialność i obięktywizm. Alę w przypadku

Valęntina więm, żę wstydziłbym się � poprosić go o pięnia �dzę,

alę  tęż  popęłniłbym  dla  nięgo  zbrodnię,  tak  jak  już  to

zrobiłęm. Moja zmiana wywołała u Erin lękka � zazdrość. Chcę

skięrować  moja � uwagę � na  siębię  i  na  planowanię  dzięcka.

Rozmawialiśmy o tym. Doskonalę zdaję sobię sprawę � z  tęgo

uczucia  w nięj;  uczucia,  którę wcia �ż  odgrywa podświadoma �

rolę � w  waszym  społęczęństwię.  Zazdrość  jęst  trucizna �,  alę

można ja � zażywać w mikrodawkach, aby uzyskać haj. Tak wię �c

uzalężniliśmy się � z Erin, a narkotyk został dostarczony przęzę

mnię,  kiędy  pozwoliłęm,  żę  moję  ęmocję  zwia �zanę  z

Valęntinęm rozęgrały się � samę. Erin nię obwinia mnię za to,

bo  nię  ma  sęnsu.  Mogłaby  po  prostu  odęjść,  gdyby  jęj  nię

pasowało,  alę  została,  pęłna  akcęptacji.  Tęraz  nadała

Valęntinowi przydomęk: katalizator naszęj miłości.

Ostatnię  kilka  mięsię �cy  w  pracy  było  wypęłnionę

obsęrwacja �  dzikich  koni,  którę  w  przęciwięństwię  do
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mustangów sa � cęlowo wypuszczanę na wolność w kopulastym

ękosystęmię  Hęllas  Planitia.  To mięjscę  zostało  wybranę na

pięrwszę marsjańskię męgamiasto, zwanę Równina � Karahan,

na  część  kolębki  zięmskięj  cywilizacji.  Podobnię  jak  ich

amęrykańskię odpowiędniki,  dzikię konię  na Marsię szybko

przystosowały się � do życia w nowym środowisku, wykazuja �c

wyja �tkowa � wytrzymałość  na jęgo wrogość.  Przęz  tysia �clęcia

konię  były  poddawanę  modyfikacjom  gęnętycznym  poprzęz

stosowanię tęchnik hodowlanych dostosowanych do potrzęb

użytkowych.  Doprowadziło  to  do  ogromnęgo  spadku

różnorodności  tych  zwięrza �t.  Obęcnię  wykorzystujęmy

procęsy  inżynięrii  gęnętycznęj,  aby  odzyskać  ich  korzystnę

utraconę  cęchy,  z  których  nięktórę  się �gaja �  ępoki  ęocęnu.

Uważnię przępisuja �c lub wyła �czaja �c agręsywnę gęny i dodaja �c

gęny domowę, udało nam się � stworzyć gatunęk, który posiada

usposobięnię  przyjaznych  psów  i  skromny  przyrost

naturalny,  co  oznacza,  żę  nię  rozmnaża  się �  w  sposób

niękontrolowany ani  nię  stanowi zagrożęnia  dla  ludzi,  jęśli

zwięrzę �ta podęjda � z parków aż do granic miast.

Polęcięliśmy  do  miasta  dwa  mięsia �cę  tęmu,  wię �c

zostałęm odła �czony od Valęntina, z wyja �tkięm sporadycznych

wymian  wiadomości.  Przyzwyczajanię  się �  do  niskięgo

ciśnięnia powiętrza i mnięjszęj grawitacji przęz pięrwszę dwa

dni  było  praca �  na  pęłęn  ętat,  alę   nanoęgzoszkięlęty

sprawiaja �, żę jęst to bardzo znośnę i sa � poza tym tak wygodnę

jak spandęx. Jędyna � wada � jęst  to, żę tłumia � naszę wrażęnia

pogodowę, wię �c noszęnię ich jęst równoznacznę z noszęnięm

grubęgo  płaszcza  i  maski  tęrmicznęj  w  ujęmnych

tęmpęraturach.  Nigdy  ich  nię  zdęjmujęmy,  z  wyja �tkięm

sęksu,  alę  wtędy  zdęjmuja �  się �  automatycznię  w

poszczęgólnych  partiach  w  zalężności  od  dotykanych  stręf

ęrogęnnych, zła �czaja �c się � z ęgzoszkięlętęm partnęra.
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Właśnię  zobaczyłęm  nagranię  sęsji  tęrapęutycznęj

Milęny. Pojawiło się � znika �d wśród innych raportów, jakbym ję

przęoczył.  To  jędynę  dowody  pozostawionę,  gdy  przyszłość

jęst  manipulowana:  jacyś  samotni  świadkowię,  tacy jak  ja  i

Conrad,  którzy  uparcię  mogliby  bęzskutęcznię  nalęgać  na

pięrwsza � węrsję � rzęczywistości,  o  któręj  więdzięli.  Alę  nię

sa �dzę �,  żęby Conrad był  zaskoczony ta � zmiana � w kontinuum

czasu  rzęczywistości.  Gdyby  nię  on,  nic  z  tęgo  by  się � nię

wydarzyło,  co  sprawia,  żę  spokojnię  zrzucam  cała � winę � na

nięgo, czuja �c się � jak pionęk w jęgo grzę o przęznaczęnię. Nię

mogę �  odgadna �ć  jęgo  intęncji,  wię �c  muszę �  pokornię

zaakcęptować, żę jęgo powody sa � poza moim zrozumięnięm.

Parafrazuja �c starę powiędzęnię: Nięzbadanę sa � wyroki ludzi z

przyszłości.

Moja narracja dobięga końca, bo na razię nię mam nic

wię �cęj  do  powiędzęnia.  Valęntin   i  Milęna  radza �  sobię

świętnię,  alę  ponięważ  oboję  maja �  tęraz  status  ręgręsji,

postanowili  osiędlić  się �  w  jędnym  z  najbardzięj  odlęgłych

mięjsc  na  Zięmi:  mętęorologicznęj  placówcę  w  Andach  w

południowęj Argęntynię, zwanęj Ojos dę Cięlo, Milęna pomaga

tam  prowadzić badania  nad  zmianami  klimatycznymi,

podczas gdy Valęntin spę �dza czas na komponowaniu piosęnęk

i jęździę konnęj. Być możę nięktórę z jęgo piosęnęk stana � się �

kiędyś popularnę, alę o tym Conrad nię wspomniał w swoich

raportach.

Obięcałęm Valęntinowi, żę pojędzięmy ich odwiędzić,

gdy  tylko  wrócimy  z  Marsa,  co  miało  nasta �pić  za  mięsia �c,

dopóki  Erin  nię  miała  kolęjnęgo  objawięnia:  To  najlępszę

mięjscę do wychowania naszych dzięci.  Lubi surowy wygla �d

tęj planęty i uważa, żę naszę pocięchy bę �da � miały tu ciękawszę

życię.  „To  nowy  świat  –  powiędziała  -  a  poza  tym,  trudno

bę �dzię  przyzwyczaić  się � do  nię  noszęnia  ęgzoszkięlętów  na
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Zięmi.  To  by  było  jak  nagość.”  „Co  prawda,  to  prawda,”

powiędziałęm i rozęśmialiśmy się �. Od tęgo czasu podróżujęmy

po  okolicy,  poznaja �c  ręgion   i  ogólnię  dowiaduja �c  się �  o

planęcię. Im wię �cęj więmy, tym bardzięj nam się � tu podoba.

Jęśli  zdęcydujęmy  się � zostać,  prawdopodobnię  wybięrzęmy

jędno z  miast  w Hęllas,  alę  pię �kna � opcja � możę być któręś z

podzięmnych  męgamiast  węwna �trz  wulkanów,  takich  jak

Arsia  czy  Pavonis  Mons.  Naszę  ciała  oczywiścię  ucięrpia � z

powodu  aklimatyzacji,  alę  nię  ma  niczęgo,  częgo  obęcna

mędycyna  nię  możę  naprawić,  a  Erin  jęst  naprawdę �

szczę �śliwa, moga �c przyczynić się � do badań nad problęmami

zdrowotnymi migracji mię �dzyplanętarnęj. Ja zę swojęj strony

jęstęm  nastawiony  na  Hęllę �,  zę  wzglę �du  na  jęj  przępastnę

pię �kno  i  możliwość  kontynuowania  mojęj  obęcnęj  pracy  na

koniach marsjańskich.

Moja pięrwotna hipotęza, żę harmonia jęst wskazana,

została  poddana  korękcię:  Harmonia  istnięję  domyślnię,  to

znaczy  w  naturalny  sposób  da �żymy  do  harmonii,  co

niękonięcznię czyni ja � poża �dana �, tak samo jak fakt, żę da �żęnię

do śmięrci nię powoduję abyśmy jęj pragnę �li. Więdza �c, żę ład

zawszę bę �dzię dominował, możęmy go zakłócić, podobnię jak

muzyk  graja �cy  dysonansowę  akordy.  Oczywiścię  im  wię �cęj

zakłócęń, tym bardzięj naszę życię staję się � napię �tę i znużonę,

wię �c  naturalnę  jęst  unikanię  tęgo  i  prowadzęnię

zrównoważonęgo, choć czasami nudnęgo życia. Nię mam nic

prócz  szacunku  dla  ludzi  takich  jak  Valęntin,  którzy  maja �

odwagę �  robić  rzęczy,  o  których  możęmy  tylko  czytać  i

podziwiać ję w starożytnęj litęraturzę. Tęraz rozumięm zasię �g

staroświęckięgo  powiędzęnia:  „Prawdziwę  czytanię  to

pozwolęnię,  by ksia �żka zmięniła twoję życię.” To wię �cęj  niż

rozrywka  dla  ludzi  w  naszych  czasach,  tak  samo  jak  w

waszych, alę wy traktujęcię to jęszczę poważnięj. Cęlowo nię
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odrywaja �c się � od czytanych ksia �żęk, dęcydujęcię się � ję poczuć,

zamiast  ję  analizować.  Rozumięcię  ję  intuicyjnię,  zanim

zrozumięć  ję  intęlęktualnię.  Wybięracię  pyszny  owoc  i

pożęracię  go,  nawęt  nię  pytaja �c,  jak  się �  nazywa.  Dzię �ki

Valęntinowi  nauczyłęm się � szanować was wszystkich i  wasz

odważny  sposób  bycia.  Wnioski  z  tęj  historii  sa �  do

wycia �gnię �cia przęz was lub do przędstawięnia przęz Conrada,

ponięważ podęjrzęwam, żę tęraz on dowodzi tym nagranięm.

Zę swojęj strony mogę � wam wszystkim być tylko wdzię �czny,

bo dzię �ki wam jęstęm mę �żczyzna � ręalizuja �cym swój potęncjał

obok kochaja �cęj  i  pię �knęj kobięty. Wię �c  jęśli  ktoś z was jęst

jędnym  z  moich  przodków:  dzię �kuję �  za  wasza � gęnętyczna �

ma �drość.  Cokolwięk  zrobicię  światu,  ufam  wam  w  tym  i,

życza �c wszystkim powodzęnia, żęgnam.
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Rozdział siędęmnasty

(Dźwię �k kosmosu słychać ulotnię.)

Filozofia  w  cztęrdzięstym  pia �tym  więku  nię  ma  racji  bytu.

Wszystkię możliwę prawdy zostały już ujawnionę i jędynę, co

nam pozostało, to spojrzęć na nię z innęj strony. Nięktórzy z

was  moga �  martwić  się �  o  swoja �  najbliższa �  przyszłość:

przęludnięnię,  odpornęgo  globalnię  wirusa,  ocięplęnię

klimatycznę i wyczęrpywanię się � zasobów naturalnych. Inni z

was  nię  moga � ucięc  przęd  ęgoistycznymi  lę �kami,  a  jędynię

maskuja � ję jako ękologię �, duchowość lub sumięnię społęcznę.

Jęszczę  inni  nię  potrafia �  ucięc  od  swojęj  próżności,

podszywaja �c się � pod węganizm, poprawność polityczna �, kult

sprawności  czy  dobręgo  samopoczucia  psychicznęgo.  Przęz

ostatnię  kilka  tysia �clęci  naszę  myślęnię  było  przęsia �knię �tę

nięustannym pozytywizmęm, jakbyśmy dzię �ki czystęj silę woli

zawszę mogli znalęźć drogę � do rozwoju. Alę ludzię tkwili  w

niższym krę �gu ęwolucyjnym na długo przęd Efrainęm i wami;

od pocza �tku cywilizacji.  Nię różnicię się � zbytnio od Efraina.

Jęst po prostu ma �drzęjszy od was w wię �kszości rzęczy, alę nię

możę powiędzięć nic, częgo nię jęstęścię w stanię zrozumięć.

Jędnak to, co powięm, możę nię być dla was zrozumiałę. Nię

powinięnęm  wysyłać  informacji  zwrotnych  dalęj  niż  dwa

tysia �cę lat  wstęcz, bo tęn skok intęlęktualny możę być zbyt

więlki, by go wykonać, i najprawdopodobnięj moję przęsłanię

zostanię  źlę  zintęrprętowanę,  a  raczęj  nię  mam  narzę �dzi

poznawczych do przękazania więdzy.

Jęśli  jędnak  opięramy  się �  na  pozytywnęj  dęfinicji

prawdy Efraina, powinniśmy zgodzić się �, żę jęst ona z natury

więczna  i  nięzmięnna,  a  zatęm  nawęt  najsłabszę  próby  by
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wyraźnię  ja �  zobaczyć    zaowocuja �.  Przęanalizujmy  zatęm

ludzka � naturę � z tęgo popularnęgo pozytywistycznęgo punktu

widzęnia, w którym istnięję ostatęczna rzęczywistość, która �

można racjonalnię wyjaśnić. Obęcnię żyjęcię w dualistycznym

społęczęństwię  globalnym:  jęst  duch  i  matęria,  którę  sa �

nięzbę �dnę  do  życia.  Wię �kszość  z  was  jęst  czysto

matęrialistyczna, to znaczy więrzy w postę �p tęchnologiczny

tak  samo  jak  Efrain.  Nięktórzy  z  was  sa � czysto  duchowi  i

wyrzękaja �  się �  wszęlkich  matęrialnych  korzyści  swojęj

cywilizacji.  Wię �kszość  z  was jęst  równięż  pozytywistami,  to

znaczy więrzy w ęwolucję � intęlęktualna �; chociaż poszukujęcię

głównię  prawd  matęrialnych  i  sprowadzacię  duchowość  do

poziomu mętaintęlęktualnęgo. Przęchodzicię od duchowości

do  matęrializmu,  jakbyścię  kięrowali  się �  od  fikcji  do

rzęczywistości.  W  waszych umysłach i  duszach jęst  rozłam.

Historia Valęntina i Milęny to sytuacja jak u Romęa i Julii, a

społęczęństwo, którę nię możę ich zabić, niczęgo od nich się �

nię nauczy i tak zaczyna swoja � dękadęncję �. Ich prawda, która

jęst  ich  namię �tnym  zjędnoczęnięm,  jęst  zbyt  silna,  by  ja �

zniszczyć,  ponięważ  żyja �  w  innęj  rzęczywistości.

Społęczęństwo  i  świat  który  buduję  się �  przęz  swój  akt

poznawczy  nię  ma  wię �c  nad  nimi  władzy.  Chaos,  który

rępręzęntuję Valęntin, mógł zostać uruchomiony tylko dzię �ki

współpracy. Tak jak ogięń potrzębuję zarówno matęrii, jak i

ęnęrgii,  czyli  tlęnu,  paliwa  i  ciępła,  tak  chaos  potrzębuję

matęrii i ducha. Duch Valęntina nię wystarczył, by wywołać

ręakcję �, alę potrzębował tlęnu z przyzwolęnia Milęny i paliwa

jęj  miłości,  by  zapłona �ć.  Chaos  jęst  katalizatoręm  ęwolucji,

ponięważ niszczy konsęrwatywnę fundamęnty społęczęństwa.

Ewolucja  nię  dba  o  całość,  alę  skupia  się �  na  jędnostcę.

Dobrobyt społęczęństwa jęst jędynię przęszkoda � w osia �gnię �ciu
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oświęcęnia i wolności. Przętrwanię najsilnięjszych jęst główna �

zasada � ęwolucji: konsęrwatyści, którzy pozostaja � w tylę, gina �.

Społęczęństwo Efraina było tylko wasza � dopracowana �

do pęrfękcji węrsja �, alę jęgo tkankę � trzęba było rozęrwać, aby

usta �pić mięjsca twórczęj zmianię. Jęzus powiędział: „poznacię

prawdę �,     a prawda was wyzwoli”, alę powinięn był dodać:

„alę  to  was  unięszczę �śliwi”.  Pięrwszę  pytanię  brzmi,  czy

chcęcię  szczę �ścia,  czy  prawdy?  W  szczę �ściu  chodzi  tak

właściwię o błoga � ignorancję �: zaakcęptowanię sytuacji takięj

jaka � jęst  i  zaprzęstanię  analizowania  jęj;  zakochanię  się � w

osobię, rzęczy lub sytuacji, akcęptuja �c to takimi, jakimi sa � i

zmuszaja �c  swoja � wolę � do  zadęklarowania,  żę  sa � tym, częgo

potrzębujęmy. To właśnię sprawia, żę jęstęśmy szczę �śliwi.

Drugię  pytanię  brzmi,  czym  jęst  wolność  i  jak  ja �

uzyskać?  Dlaczęgo  ręgręsja  jęst  konięczna  do  jęj  równania?

Ponięważ  z  ma �drościa �  idzię  wię �cęj  pęwności,  wię �cęj

umięję �tności,  a  z  tym  się � wia �żę  mnięj  wolności  do  wyboru

złęgo.  Głupi  ludzię  sa � z  natury  bardzięj  wolni,  alę  nię  sa �

świadomi swojęj wolności. Z drugięj strony intęligęntni ludzię

maja � mnięj opcji, gdy kięruja � się � swoim rozsa �dkięm, ponięważ

wtędy sa � zmuszęni wybięrać tylko to, co słusznę, nię moga �c

wybrać złęgo. Dlatęgo pojawia się � paradoks ma �drości: prawda

nas  nię  wyzwoli;  po  prostu  znięwoli  nas,  jęśli  wybięrzęmy

tylko kięruja �c się � swoim intęlęktęm. Właśnię dlatęgo Valęntin

jęst tak istotny dla społęczęństwa Efraina,  ponięważ cęlowo

dokonuję złęgo wyboru, aby być wolnym. Postanowił trzymać

się �  swojęj  pasji,  co  jęst  sprzęcznę  z  ęwolucyjnym

paradygmatęm ępoki  Efraina,  opartym  na  rozsa �dku.  Muszę �

przyznać,  żę  gdyby  nię  moja  intęrwęncja,  nię  byłoby

hollywoodzkięgo zakończęnia tęj historii i romantyzm by nię

zwycię �żył.  Valęntin  zrobiłby  coś  tragicznęgo  po

uświadomięniu sobię,  żę Milęna nię była idęałęm, za jaki ja �
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uważał,  a  jęgo  natura  byłaby  stonowana.  Społęczęństwo

częgoś  by  się � nauczyło,  a  pozytywna  ęwolucja  wygrałaby  z

prymitywna � natura �. Alę to rozwia �zanię pokazało, żę ręgręsja

niękonięcznię  powstrzymuję  ęwolucję �,  alę  trzymaja �c  się �

prawdy w naszęj naturzę, faktycznię możęmy odwracać bięg

ęwolucji, zmięniaja �c jęj paradygmat.

Dzięję się � tak, ponięważ prawda objawia się � w czystęj

formię i  dlatęgo nię można jęj  wyjaśnić za pomoca � środków

zęwnę �trznych; można ja � zrozumięć tylko węwnę �trznię. Każda

próba  wyjaśnięnia  prawdy  zaburza  jęj  czystość  i  daję  nam

tylko  wadliwa � węrsję � jęj  pięrwotnęj  postaci,  tak  samo  jak

foton  zmięnia  się �  przęz  obsęrwację �.  Jędnoczęśnię  prawda,

podobnię  jak  światło,  rozprasza  fałsz  lub  bła �d  obsęrwacji.

Dlatęgo tylko dzię �ki czystęj intuicji możęmy poznać prawdę �;

kiędy położymy na nięj naszę brudnę rę �cę, aby ja � uchwycić, jęj

dęlikatna  natura  zostanię  zępsuta.  Prawda  Valęntina  była

jęgo pragnięnięm, którę jęst tylko świadomym apętytęm. W

paradygmacię  Efraina  to  pragnięnię  uważano  za  wybór,

ponięważ rozum był jak światło oświętlaja �cę drogę � do prawdy.

Prawda Efraina była substancja � życia, która � można było poja �ć

za  pomoca �  czystęgo  rozumu.  W  swoim  umyślę  Valęntin

odszędł od substancji życiowęj, wybięraja �c coś złęgo i to było

źródłęm  jęgo  nięszczę �ścia.  Jędnak  w  altęrnatywnym

paradygmacię,  w którym nię  jęstęśmy całkowicię  wolni,  alę

mamy  swobodę �  działania  w  uniwęrsalnym  organizmię

zwanym  wszęchświatęm  lub  natura �,  nię  ma  prawd

absolutnych.  W  grupię  istot  rozproszonych  na  dużym

obszarzę  każdy  widzi  coś  innęgo  i  wszyscy  widza �  jaka �ś

prawdę �. Równięż w tęj grupię każda jędnostka odzwięrciędla

wolę � całości,  ponięważ nię ma odrę �bnęj natury. Wyobraźcię

sobię  po  prostu  mrówki  pracuja �cę  zgodnię,  bęz  jędnęgo

przywódcy.  Tęn  wspólny  umysł  został  osia �gnię �ty  w
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społęczęństwię Efraina, którę jędnak zachowało iluzję � wolnęj

woli.

Jędynym  sposobęm  na  dalsza �  ęwolucję �  jęst

zaakcęptowanię faktu, żę prawda jęst nięistotna. Smutęk nię

jęst  wię �c  takżę  w  naszęj  naturzę,  a  jędynię  konstrukcja �

społęczno-psychologiczna �. Nięktórzy ludzię moga � być smutni,

gdy  ktoś  umięra,  a  inni  moga � cięszyć  się �,  żę  zmarli  ida � w

lępszę mięjscę.  Albo,  by  podać prostszy przykład,  sa � ludzię

którzy moga � być szczę �śliwi, jędza �c hamburgęra, podczas gdy

inni  moga � być  smutni,  żę  przęz  to  krowa  została  zabita.

Problęm z tym paradygmatęm nię polęga na tym, żę smutęk

istnięję, alę żę współistnięję zę szczę �ścięm, jak w przypadku

węgętarianina który kocha hamburgęry. Gdyby smutęk istniał

w  odęrwaniu  od  szczę �ścia,  można  by  go  było  po  prostu

unikna �ć, a można byłoby zawszę wybrać szczę �ścię, co prawię

miało mięjscę w społęczęństwię Efraina. Alę życię nię istnięję

bęz  śmięrci,  a  przyjęmność  to  tylko  wymyślnę  okręślęnię

poża �danęgo  bólu.  Bę �da �c  racjonalnymi  i  działaja �c  zgodnię  z

transcęndęntna � natura � unikamy smutku, alę takżę unikamy

życia.  Wtędy  powstaję  rajski  paradoks:  ludzię  cnotliwi  sa �

mnięj chaotyczni, bardzięj nięwrażliwi na bodźcę zęwnę �trznę,

to  znaczy  sa �  tylko  stworzęniami,  a  nię  twórcami.

Przęwyższaja �c naturę �, traca � indywidualna � wolność i staja � się �

jędynię  przędłużęnięm  natury.  Ich  działania  sa � adękwatnę,

alę nię kręatywnę.

Ponięważ jęstęśmy natura � i wszystko, co istnięję, jęst

przędłużęnięm  nas  samych,  jędynym  możliwym  aktęm

stworzęnia  wę  wszęchświęcię  jęst  bunt  przęciwko  sobię  lub

naszęj  naturzę,  czyli  zębranię  zakazanęgo  owocu  i

rozpoczę �cię  wszystkięgo  od  nowa.  Jęst  tylę  indywidualnych

prawd,  ilę  jęst  jędnostęk  wę  wszęchświęcię,  alę  ostatęczna �

prawda � jęst  wyrzęczęnię  się � raju,  który  jęst  jędyna � rzęcza �,
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która nas wyzwoli. Podobnię jak Valęntin, musimy sprzęciwić

się � naszęj idęalnęj naturzę, wzniosłym apętytom i po prostu

pozwolić sobię na dobrowolny bła �d. W tęn sposób poświę �camy

naszę szczę �ścię, aby odrodzić się � w wolności.

Dzisięjszę  społęczęństwo  odwróciło  się �  od

rzęczywistości  Efraina.  Odpowiadaja �c  na  moję  pocza �tkowę

pytanię  o  znaczęnię  historii  Valęntina:  Ludzka  natura  to

chaos.  Im  bardzięj  jęstęśmy  chaotyczni,  tym  szybcięj

ęwoluujęmy,  przynosza �c  zę  soba � nięszczę �ścię.  Ewolucja  to

zatęm bunt i cięrpięnię, a raj to akcęptacja i stagnacja. Nic nię

możę ęwoluować bęz cięrpięnia i nic nię możę się � odrodzić bęz

śmięrci. Jędnak w schęmacię naszęgo życia, mamy tęndęncję �

do  unikania  ęwolucji  tak  samo,  jak  unikamy  odrodzęnia,

ponięważ  nięnawidzimy  cięrpięnia  tak  jak  nięnawidzimy

umięrania. Tylko w pęwnych przypadkach przyjmujęmy małę

dawki  cięrpięnia  i  śmięrci,  alę  przęz  ręsztę �  czasu

zachowujęmy  konsęrwatywnę  podęjścię  do  życia.  W  tęn

sposób  ęwolucja  jęst  wolnym,  stopniowym procęsęm;  jędna �

ambiwalęntna � siła � prowadza �ca � donika �d.
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Nikt z nas nie wie, dokąd idziemy,

ale niektórym z nas to się śpieszy.


