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Karnawał 
Tak do umierania 
Podobny
Jak odbicie do postaci

 To początek wiersza Andrzeja Bur-
sy, który od lat iluś tam odzywa się 
w mojej głowie w każdym styczniu 
– kiedy to zobaczyć można najwy-
raźniej, czym jest ludzkie poczucie 
czasu. Oto mija kilka dni od Nowe-
go Roku – tydzień lub najwyżej dwa
– i ten nowy rok, który nam dopiero 
co nastał, robi się taki dość już pod-
starzały. Sylwestrowe szaleństwa sta-
ją się odległą historią, blakną w na-
szej pamięci, bo i często, jeśli na przy-
kład alkohol nas tamtej nocy nazbyt 
– jak myślimy po otrzeźwieniu w po-
wszedniości – rozswawolił, nie chce-
my o nich pamiętać. Poza tym… ra-
dość z upływającego czasu, który od
pewnego wieku z roku na rok mija 
coraz szybciej, nie za bardzo świad-
czy o naszej mądrości. Stanisław Je-
rzy Lec: „Czas pozostanie ludożercą”. 
Stefan Kisielewski: „Nowy rok zbli-
ża człowieka do śmierci. Cieszą się
z tego ludzie oczekujący na niebo, 
albo ludzie bez wyobraźni.” Ale dla 
dzisiejszego człowieka każda okazja
jest dobra, aby mieć to, co dla mas 
dziś w życiu najważniejsze, czyli fun.
  Oczywiście, niczym złym jest mieć 
fun; stąd m.in. rząd Justina Trudeau 
zdecydował, że od tego lata marihua-
na będzie legalna, a BC liquor stores 
już prawie od trzech lat otwarte są pół
godziny wcześniej i także w niedzie-
le. It’s ok to have fun. Zdrowy styl ży-
cia jest raczej nudny, nie ma co ukry-
wać. Chodzi tylko o to, że od kiedyś
tam – od dawna bądź od niedawna 
– fun stał się to przymusem, narzuco-
nym przez koncerny handlowe, który
to przymus wciąż trzyma się mocno, 
mimo że obecnie coraz większe rze-
sze zdaje się pochłaniać bardziej isla-
mofobia. Może ludzie zaczęli odczu-
wać pustkę wymaganej od nich ra-
dości, szukają jakiegoś uduchowie-
nia, a w końcu nacjonalizm, rasizm, 
kult wodza jakby bliższe są religii.
  Gdyby zapytać o powód radości 
z faktu okrążenia Słońca przez Zie-
mię, odpowiedź byłaby w większości 
mętna albo boleśnie banalna; mało 
kto Asnykiem tu się wesprze, co też
zresztą byłoby banalne.
  Ale pójdźmy na kompromis: dużo 
radości w tym roku i godzina zadu-
my nad „Aha!” miesięcznie.
  Zaczynamy.

Śmiejcie się, tańczcie – szalejcie,
Ale tańcząc, moje panie,
Pamiętajcie – pamiętajcie,
Że tańczycie na wulkanie.

/Ryszard Wincenty Berwiński, Para-
baza do „Don Juana poznańskiego”/

  Według prof. Stephena Hawkinga – 
światowej sławy uczonego z Uniwer-
sytetu Cambridge – ludzkość musi się 
spieszyć, bo za sto lat może jej już na 
Ziemi nie być. Sto lat to znaczne cię-
cie w stosunku do poprzedniej prze-
powiedni uczonego, jaką przekazał
w 2016 r., dającą ludziom jeszcze ty-
siąc lat obecności na tej planecie. Przy-
czynę tego cięcia widzi prof. Hawking
w zmianie klimatu, opóźniających się, 
ale wiszących nam nad głową uderze-
niach asteroid, epidemiach i groźbie 
przeludnienia, które jest pewne, jeśli 
przyrost ludności nie spadnie najpóź-
niej w następnym stuleciu. Jedynym 
ratunkiem – co przedstawił wyemi-
towany w ubiegłym roku przez BBC, 
w ramach serialu Tomorrow’s World, 
film dokumentalny Stephen Hawking 
– Expedition New Earth – jest koloni-
zacja innej planety albo przystosowa-
nie do życia na statku kosmicznym. 
Jeśli człowiek tego nie uczyni, może 
zniknąć całkowicie jako gatunek, jak 
zostało to powiedziane, już za sto lat.
  Bo i czemu nie? – można zapytać 
– skoro doprowadziliśmy do całkowi-
tego wyginięcia wielu gatunków roś-
lin i stworzeń i nie zamierzamy zatrzy-
mać się w procesie niszczenia, sami 
wybijamy się nawzajem – nie czuje-
my się odpowiedzialni za los tej pla-
nety, ani za nas samych, wspierając tę 
nieodpowiedzialność wyborem dur-
niów na swoich przywódców, zgodą 
na ogłupianie się populistycznymi ha-
słami. Łykamy bezradnie notoryczne, 
bezczelne kłamstwa rosyjskiego satra-

 Telewizja pokazała w lokalnych wia-
domościach – rano, w południe, wie-
czorem i w nocy, a także następnego 
dnia – rasistowski incydent, który zda-
rzył się w biały dzień w Vancouver. 
Nagrane przez ofiarę werbalnego ata-
ku kamerą telefonu zdarzenie pokazu-
je kobietę w średnim wieku, nachyla-
jącą się do otwartego okna stojącego
samochodu osobowego i wyrzucającą 
z siebie jednostajnym tonem rasistow-

py bombardującego w Syrii ludność 
cywilną – przedszkola i szpitale, a pre-
zydentem supermocarstwa zostaje in-
fantylny narcyz, ignorant i rasista. (No-
tabene ciekawy komentarz, pióra Mi-
chelle Goldberg, ukazał się na począt-
ku stycznia w New York Timesie – jego 
tytuł Everyone in Trumpworld Knows
He’s an Idiot. Zdaniem autorki, powo-
dem nie ujawniania tej wiedzy jest wy-
łącznie pragnienie utrzymania swojej
pozycji w politycznym światku, która
jest źródłem osobistych korzyści, a nie 
troska o dobro kraju czy, tym bardziej, 
świata.)
 Stephen Hawking nie jest wielbicie-
lem Trumpa. Uważa, że decyzja ame-
rykańskiego prezydenta o wycofaniu 
się z Traktatu Paryskiego, który daje
nadzieję na zatrzymanie zmian zacho-
dzących w klimacie, uczyni ten proces 
nieodwracalnym i przyspieszy jego ka-
tastrofalne skutki.
  Angielski uczony obawia się rów-
nież, że człowiek wyparty zostanie 
przez sztuczną inteligencję (AI – arti-
ficial intelligence); mówi: „Jeśli ludzie 
zaprojektowali wirusy komputerowe, 
to ktoś wymyśli również AI, zdolną 
do samodzielnego doskonalenia się i 
reprodukowania”( “I fear that AI may 
replace humans altogether. If people 
design computer viruses, someone will 
design AI that improves and replica-
tes itself.”). Bardzo w to wierzę. Dru-
giego świtu nowego roku mój kom-
puter postanowił sam z siebie popsuć 
przeglądarkę internetową i wyraźnie 
kombinował. co by tu jeszcze. Cztery 
dni walczyłem z maszyną zanim uda-
ło mi się nad nią zapanować, zatrzy-
mać i odwrócić proces destrukcji. Ale
kto zagwarantuje, że któregoś dnia 
maszyny nie pokonają nas. Wystarczy 
tu wspomnieć chaos, jaki zapanował 
cztery miesiące temu na największych 
światowych lotniskach (Londyn, Pa-

ryż, Zurich, Melbourne, Johannesburg, 
Singapur, Waszyngton DC) po aber-
racji komputerów, która wytrąciła z 
równowagi używane przez 125 linii 
lotniczych oprogramowanie Amadeus 
Altéa. Czy takie wydarzenia to nie za-
powiedź naszej przegranej w konku-
rencji z maszynami?
  Nie ma co mówić – przyszłość nie 
rysuje się różowo. Nawet jeśli nie wy-
trzebią nas zarazy, żadna asteroida nie 
zmiecie Ziemi z Układu Słonecznego, 
albo Trump i „Rocket Man” nie roz-
strzygną wcześniej ostatecznie prze-
komarzanek, który z nich ma groź-
niejszy guzik (co według gospodarza 
The Late Show Stephena Colberta prze-
kłada się na: kto ma mniejszego peni-

sa), i jakimś cudem ludzkość przetrwa
poza następne stulecie – to i tak, we-
dług Hawkinga, przeludnienie i zwią-
zana z tym wielkość konsumpcji elek-
tryczności, tudzież zmiana klimatu, 
doprowadzą do tego, że w roku 2600 
trzecia planeta od Słońca, zwana dziś 
jeszcze Zieloną Planetą, zacznie upo-
dabniać się stopniem ogrzania do pla-
nety Wenus, osiągając temperaturę 
250oC i stając się czerwoną od gorąca 
bryłą, na której żadne życie nie będzie 
możliwe.
 I to ostatnie, myślę, wyjaśnia w pełni 
i uzasadnia niedawną radość z nasta-
nia 2018 r.: miło jest wiedzieć, że do 
końca świata mamy jeszcze 582 lata!

A.J.

skie uwagi pod adresem młodej, czar-
rnoskórej kobiety-kierowcy, która – co 
zrozumiałe – postanowiła rzecz upub-
licznić, żeby, jak mówi, pokazać, że 
rasizm istnieje.
  Z miejsca chce się oczywiście po-
wiedzieć, że wypada się tylko cieszyć, 
iż nasi dziennikarze reagują na naj-
mniejszy nawet przejaw rasizmu. Gdy-
by nie pewna sprawa. Otóż oglądając 
ową scenę, nie potrzeba było fachowej
wiedzy medycznej, aby już po paru 
sekundach stwierdzić, że rasistowski 
bełkot wypływa z ust osoby psychicz-
nie chorej. Nie dostrzegali tego faktu 
chyba jedynie telewizyjni dziennika-
rze, którzy nie zająknęli się nawet, iż 
inkryminowana przez nich kobieta  
może nie być w pełni władz umysło-
wych.
  Kolejnego dnia wystąpił w wiado-
mościach syn „rasistki”, który potwier-
dził to, co wcześniej było widoczne 
gołym okiem – że jego matka cierpi 
na stwierdzoną przez lekarzy chorobę 
umysłową. I dodał, że niepokoi się o 
matkę, ponieważ opublikowane w me-
diach społecznościowych i nagłośnio-
ne przez telewizję zajście, naraża ją na 
różnego rodzaju nieprzyjemności, jako 
że rasizm nie jest w tym kraju mile 
widziany.
  Prawdopodobnie można by tu mó-
wić o dziennikarskich hienach, o bra-
ku etyki zawodowej i poczucia odpo-
wiedzialności. Sądzę jednak, że było-
by to przerostem, graniczącym wręcz 
z komplementem. Bo myślę, iż rzecz 
jest daleko bardziej prozaiczna. Cho-
ciaż niewątpliwie także wśród dzien-
nikarzy są ludzie mądrzy.

Święta, święta i po świętach

Dziennikarzenie

Przepowiednia
profesora
Hawkinga


