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Mowa na stadionie'" 

Z.ycie to gra, kt ora rna wiele regut, lecz ani jednego sedz iego. Cz lo

wiek uczy sie jej bard ziej przez obserwacje nii przez si((ganie do ksiazek, 

w rym i do Biblii . Nic wiec dziwn ego, i e tak wielu fauluje, tak n iewielu 

wygrywa, rak w ielu p rzegrywa. 
W kaidym razie, jezeli to jest Uniwersytet Michigan, w Ann Arbor, 

w stanie Michi gan, jaki pamietarn , chyba mog~ spokojnie zalo zyc, ie 

Parisrwo, jego abso lwenci, sa jeszcze mniej obeznani z Pismem Swi(( rym 

nii ci, ktorzy siedz ieli na rych lawkach powiedzmy szesnascie lat temu, 

gdy po raz pierwszy odwaiylem sie wyjsc na to boisko. 

M oje oko, ucho i nos roz poznaja t(( rniejscowos c jako Ann Arbo r; 

zasnuwa jq melanchol ijn y blekir - lub melan chol ia - tak jak Ann Arbo r; 

pachnie jak Ann Ar bo r (choc musze przyzn ac, ie mniej dzis czuc rnari 

huane w powietrzu n ii dawn ym i lary, co na chwile zbilo z rropu daw

nego sluge An n Arbor) . Za tern wyda je sie, ie jest to Ann Arbor, gdzie 

spedz ilem czesc iycia - jak dotad , na jlepsza - i gdz ie szesnasc ie lar temu 

Parisrwa poprzednicy n ie wie dz ieli prawie n ic 0 Biblii. 

Chociai dob rze wspominam swoich dawnych kolegow, chociai w iem, 

co sie o becnie przyd arza program om stud iow w uczelniach catego kraj u, 

chociai nie pr zyrnykam catkie m OCZU na napor tak zwanego wspo t

czesn ego swiata na mJodziei, czuj~ pewnq nostalgi~ wobec rych, ktorzy 

12 Mowa poi egnalna dla absolwenrow Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor, 

w roku 1988. 
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siedzieli ru kilkanascie lat ternu, bo niek torzy potrafili przynajmniej wy

recytowac dziesiecioro przykazari , a inni parn ietali nawet nazwy siedmiu 

grzechow glownyc h. Nie mam natorn iast pojecia, co uczynili z ta cenna 

wiedza pozn ie] ani jak wypadli w rej grze. Moge jedy nie zywic nadz ieje, i e 

na dluzsza mete czlow iek wygrywa, jeieli kieru je si(( regut am i i zakazarn i 

stworzonyrni przez byr zgola nie do oga rniecia, a n ie przez kod eks sedz iow, 

Pon iewai najprawdop od obniej czeka Parisrwa dlugi dysrans i ponie

wai marzy sie Parisrwu zapewne lepszy los oraz przyzwoi ry swia t dok ola, 

n ie zaszkodzi , jeieli zazna jo rnia sie Parisrwo z ryrn i pr zykazan iami i z ra 

lista grzechow. W sum ie to rylko siedernnascie pozycji, a ni ektore z nich 

czesciowo sie pokrywaja, Ktos moglby, oczywiscie, wysuna c argument, 

i e naleza do wyznania z niebagatelnym rejesrre m p rzem ocy. Wszalcie na 

d e innych to wyznanie wyda je sie najbardziej to lerancyjne; warte Pari

srwa uwagi, chocby dlatego, ie zro dzi lo spo lecze risrwo, w ktorym maja 

Parisrwo prawo kwestionowac bqdi od rzucac jego warto sc. 

Nie pragn(( jednak z tego m iejsca wyslawi ac zalet jakiegokolwiek 

wyz nania czy filozofii, ani tez nie mam zamiar u, na wzor wielu, korzy

stac z oka zji, by uragac wspolczesnern u systernowi oswiary albo Panstwu, 

jego rzekomym ofiarom. Przed e wszystkirn wcale nie uwaiam Parisrwa 

za o fiary. W r((cz przyzn aje, ie w pewnych dziedz inach Parisrwa wiedza 

nieskoriczenie p rzewyisza wiedze moja lub kogoko lwiek z mojego po

ko len ia. Post rzegam Parisrwa jako grono rnlodyc h, umiark owan ie ego i

srycznych dusz w pr zed edniu bard zo dlugiej podrozy, Wzdrygam sie na 

m ysl 0 jej dlugosci i zada je so bie pyran ie, jak mogl bym Parisrwa wes

przec. Czy wiem cos 0 iyciu, czym mogtbym si(( przysluzyc lub porn oc, 

a jeieli tak , to czy jest jakis sposob, i eby to Panstwu przekazac? 

Odpowiedz na pierw sze pyrani e chy ba brzm i "tak" - n ie tyle dlat ego, 

ie czlowiek w moim wieku ma prawo przech ytrzyc kaidego z Parisrwa 

w egzystencjalnych szachach. ll e dlat ego , ie wedle wszelki ego prawdo

podobiensrwa zdqiyt si(( zn uiyc wi ((kszosciq rzeczy, do ktorych Par'lsrwo 

dqi q. (Chociaiby 0 rym zm((czen iu powin no s i ~ przypominac mlodym, 

poniewai stanowi nieodtqczny rys zarowno ich ewent ualnego sukcesu, jak 

poraiki; taka wiedza moie po zwol ic im si~ lep iej del ektowac rryumfem 
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oraz lepiej zwietrz yc przegranq.) Co do drugiego pytania, doprawdy sie 

zastanawiam . Przyldad wspomnianych wyzej przykazari moze suopic 

kaidego, kro wyg-lasza mowe absolutoryjnq dla mlodziezy rozpoczyna

[acej sarnodzielne zycie, gdyi dziesie cioro przyk azari stanowilo taka wla s

nie rnowe skierow ana do wkraczajqcego w samodzielne zycie Czlowieka. 

Isrni eje jednak przezroczysry mur miedzy pokoleniami lub, jak kto woli, 

zelazna kurryna ironii, przejrzysry welon, ktory nie przepuszcza niemal 

calkowicie doswiadczenia. Co naj wyiej okruchy podszept6w. 

Prosze wiec przyjac moje dzisi ejsze slowa wylqcznie jako okruchy

wierzcholki kilku , ze sie rak wyraze, g6r lodowych, a nie g6ry Synaj . Nie 

jestern bowi em Mojzes zern ani Parisrwo nie sa biblijnymi Zyd ami; przede 

mna lezy jedynie garSc wyrywkowych zapiskow nagryzmolonych w i 61

rym notatniku gd zid w Kalifornii - a nie karni enne rabli ce. Moina je 

zign orowac, jesli sie zechce, zakwestionowac, jdli sie rnusi, zapornniec, 

jesli nie da sie ternu zapobiec - nie rna w nich nic z imperarywu . jezeli 

cz~se z nich teraz lub w przyszlosci sie Panstwu przyda, bede rad. Jeiel i 

nie, m 6j gniew Parisrwa nie do si~gnie . 

1. Ter az i w przyszlosci chyba oplaci sie Parisrwu skupic na precyzji 

jezyka, Prosze rozszerzac i trakrowac swoje slownicrwo rak, jak rraktuja 

Pansrwo kol1to bankowe. Pro sz~ zwracae na n ie bacznq uwa g~ i sta rae s i ~ 

pomnaiac wpl ywy. Rzecz nie w rym , by rozwinqc sypialnianq sztuk~ kon 

wersacji albo sukcesy zawodowe - chociai skutki mogq i to przynieSe -Iub 

stae s i~ salonowymi erudytami. Rzecz w rym, by nauczyc si~ wyslawiac 

w spos6b moiliwie peiny i precyzyjny; slowem, chodzi 0 zachowanie r6w 

nowagi wewn~trznej . Albowiem nagromadzeni e rzeczy nie wyslowionych, 

nie dose dobrze wyarrykulowanych, prowadzi do nerwicy. D zien w dzien 

mn6srwo rzeczy bombarduje naszq p sychik~ ; a srodek wyraZLl pozo staje ten 

sam . Arrykulacja nie nadqia za doswiadczeniem. Cierpi na rym psychika. 

Uczucia, niuanse, mysli, spo strze i enia, kt6re pozostajq nie nazwane , nie 

wyraione bqdi niezadowolone z przybliionych okreSlen , tkwiq zdlawione 

w czfowieku i mogq doprowadzic do eksplozji psychicznej lub do implo

zji. Aby tego unilmqe, nie trzeba zostawac molem ksiqikowym. Wysta r

czy nabyc slownik i dzien w dzieri go czytac - a czasem s i~gnqe po zbior 

poezji. Slowniki jednak sa najwainiejsze. M amy ich mnosrwo na pod

o redziu; niektore nawet z zalaczonyrn szklern powiekszajacyrn, Sq wzgled

nie tanie, lecz nawet re najdrozsze (wyposazone w szklo powiekszajace) 

kosztuja znacznie mniej niz jedna wizyta u psychiatry. A jesli has i tak do 

niego trafi , niech lepiej trafi z objawami nalogu slownikowego. 

2 . Teraz i w przyszlosci prosz~ bye dobrym dla swoich rodzic6w. jezeli 

Parisrwa zdaniem przypomina to zanadto przykazan ie "Czcij ojca swego 

i matke swoja", mniejsza a to . Pragne jedyni e powiedziec, ze nie warto sie 

przeciwko nim buntowac, gdyi wedle wszelki ego prawdopodobierisrwa 

urnra przed Pansrwem, mo gq wiec Paristwo oszczedzic sobie przynajmniej 

tego ir6dla poczucia winy, a moze nawer 7..a1U. jezeli juz kto s mu si sie bun

towac, pros~ s i~ buntowac prze ciwko rym, krorych nie tak larwo zranic. 

Rodzice stanowia zbyt bliski cel (podobnie zreszta jak siostry, braci a, zon y 

lub mezowie); zasieg jest taki , ze nie spo s6b chybic, Bunt przeciwko rod zi

com, pod haslem .riie wezm~ od ciebie ani gros za" , jest zasadniczo nader 

burzuazyjnyrn zjawiskiern , gdyi zapewnia buntownikowi pelen komfort, 

w rym przypadku kornfort psychiczny - komfort wlasnych przekonari . Irn 

p6iniej czlowiek przyjmie ten wzorzec, rym p6iniej stanie sie burzujern 

psychicznym; inn ymi slowy, im dlu zej zachowa sceprycyzm, wqtpliwosci, 

dyskomfort intelektualny, rym lepiej dla niego. Z drugiej strony, postawa 

"ani grosza"	 rna oczywiScie sw6j wymiar prakryczny, gdyi rodzi ce, wedle 

wszelkiego prawdopodobiensrwa, zapiszq caly sw6j majqtek Pansrwu, totei 

zwyci~skiemu bul1townikowi dostanie si~ nienaruszona fortuna - innymi 

slowy, bul1t jest bardzo skutccznq formq oszcz~dzania. Odsetki jednak Sq 

dobijajqce; rzeklbym, i e prowadzq do bankrucrwa. 

3. Prosz~ nie pokladac zbytnich nadziei w polirykach - nawet nie dl a- \ 

tego , i e Sq gfupi lub, co gorsza, nieuczciwi, lecz dlatego, ie ta pra ca prz era

sta nawet najlepszych, niezal einie od partii polirycznej, doktryny, system u 

czy planu. W najlepszym wypadku mogq nie co zm nicjszyc zlo spoleczn e, 

nigdy zas je wypl enic. Kaida, nawet najbardziej istOtna, poprawa zawsze 
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bedzie sporna pod wzgledern erycznym, bo zawsze znajda sie racy - chocby 

jeden czlowiek _ krorzy na tej poprawie nie skorzystaja - Swiat nie jest do

skonaly; "z!o tego wieku" nigd y nie bylo i nie bc:;dzie. Swiat moze rylko 

bard ziej sie rozrosnac. to znaczy bardzi ej sie zaludnic, chociaz nie zmieni 

rozrniarow, Nawer gdyby wybrany przez Parisrwa czlowiek obieca! jak 

najsprawiedliwiej pokroic bochen, to i tak go nie przybc:;dzie; porcje wrecz 

musza sie zmniejszyc. W swietle -lub raczej w mroku - tej sytuacji warro 

polegac na kuchni domowej , czyli na wlasnyrn kierowaniu swiatem - przy

najmniej ta jego czescia, ktora lezy w Pansrwa zasiegu, w Pansrwa pro

mieniu. Trzeb a sie jednak przygotowac na bolesnq swiadomosc, i e nawet 

wlasny bochen nie wysta rczy; trzeba sie przygotOwac na to, ze bedzie sie 

go spozywac w nastroju rylei wdzic czno sci. co zawodll. Najtrudniej za

chowac w tej kuehni zirnn a krew, bo skoro raz sie poda bochen, srwarza 

sie wiele oczekiwan. Prosze sobie zadac pyranie, czy stac Pansrwa na state 

dosrawy bo chnow, czy wolq Panstwo liczyc tu na poliryk6w?Jakikolwiek 

bedzie wynik takich rozuZ<lsan - jakkolwiek swiat rnoze, waszym zda 

niem, polegac na waszych wypiekach - od razu wano za cz~c nalegac. ieby 

korporaeje, banki , szkoly; laboratOria i rym podobne insryrucje, w kto

rych beda Parisrwo pracowac, ogrzewane i strze ione przez okr~!~ dobc:;, 

wpuszcza!y na noe bezdomnych , gdy wok6! zima. 

4. Proszc:; sic:; nie vofyroiniae, proszc:; zachowac skro m nosc. I tak jest nas 

za duio, a wkrotce bc:;dzie jeszcze wic:;cej. Jdli wic:;c kto s pcha sic:; w swiada 

rampy, musi to robi c kosztem innych, krorzy sic:; tam nie dopchaj ~. Nawet 

jeieli trzeb a deptac innym po palcach, to nie znaczy, i e trzeba wchodzic 

im na rami ona. PonadtO z tego dogodnego punktu obserwacyjnego widac 

jedynie morze ludzi oraz rych, kt6rzy tak jak Pansrwo, dochrapali sic:; row

nie znakomitej - a zarazem nader ryzykownej - pozycji: okrdlanych mia

nem bo garych i slaw nych . Na ogo! bior~c, zawsze ludziom nieco trudno 

przelkna,c to , i e komus powodzi sic:; lepiej nii bliinim, a kiedy bliini id~ 
w miliardy, trudnoSci rosn~. Trzeb a dodae, i e ostatn io slawnych i boga

rych jest na pc:;czki, i e tam, na szczycie, panuje okropny dok. Jdli wic:;c 

Pansrwo chcq bye slawni lub bogaci, alba jedno i drugie, to dro ga wolna, 

ale nie warto sie rym zbyrnio napawac. j esli pozada sie czegos, co rna ktos 

inny, traci sie swoj a wyjatkowosc, z drugiej strony, prowadzi to, oczywi

scie, do produkcji ma sowej. Poniewai jednak pokonuje sic:; dysran s zycia 

rylko raz, warto unikac najbardziej oczywisrych banaiow, w ryrn r6w

niei luksu sowych, ogr aniczonych edycji. Przypominam , ze pojecie eks

kluzywnosci takze przekresla n asz~ wyjarkowosc, nie mowiac 0 ryrn, i e 

ogranicza nasze poczucie rzeczywistosci do dorychczasowych osi~nic:; e. 

Zamiast nalezec do jakiegos klubu, znacznie lepiej zrnieszac sie z dumem 

rych, krorzy, pod wzglc:;dem dochodow i powierzchownosci, reprezenruj~ 

przynajmniej teoretycznie - nieograniczony porencjai. Prosze upodobnic 

sie bardziej do n ich niz do innych: pro szc:; sprobowac wtopi c sie w szarzy

zne. M imikra to obrona indywid ualnosci, a nie jej pogwakenie. Radzil

bym takze sciszyc g!os, chociaz obawiam sie zarzutu z Parisrwa strony, i e 

posuwarn sic:; za daleko . Wano jednak pamierac, ze zawsze jest kto s obok, . 

wasz sasiad . N ih go Parisrwu nie kaie kochac, ale pro szc:; srarac sie go nie 

krzywdzic an i zbyrnio mu nie dopiekac, proszc:; ostroznie deptac mu po 

palcaeh ; a gdyby zaczeli Parisrwo pozadac jego i ony, pro szc:; przynajmniej 

pamietac, ze do wodzi to poraiki Pansrw a wyobraini , nieufnosci - badz 

n iewiedzy - wobec nieogran iczonego por encjalu rzeczywistosci. \Y.J naj

gorszym wypadku proszc:; pamic:;tac z jak daleka - z gwiazd, z odm c:; t6w 

wszechswiata, moie z jego drugiego kranca - nadeszfo 4 danie, by tego 

n ie czynie, oraz koncepcja, by koch ac bliiniego swego jak siebie sam ego. 

Moie gwiazdy - choc same wygl<ld aj~ jak po4dliwe oczy - wi edz~ wic:;

cej od nas 0 sile cic:;ikosci, a tal<ie 0 rym, ezym jest samotnosc. 

5. Za wszelkq cenc:; proszc:; unikac przyznawani a sobie statusu ofiary. 

Ze wszystkieh eZC:;Sci eia!a najbardziej tr'leba czuwac nad palcem wskazu

jqcym, poniewai tak lubi wyrykac winy. D igajqcy palec to znak firmmvy 

ofiary - przeciwiensrwo "V ', znaku zwyci~s twa , a zarazem synonim pod

dania si~ . Niezaleinie od n~dzy swojego pOfoienia proszc:; nie wini c niczego 

ani nikogo - historii , panstwa, zwierzchnik6w, rasy, rod zic6w, fazy ksi~ 

Zyca, dziecinsrwa, tren ingu czystosci itp . Repenuar jest rylei obszerny, co 

nudny, jui wi~c jego obszernosc i nuda powinny dostatecznie odstr~czyc 
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rozumnq istote od czerpan ia z n iego. Z chw ilq, gdy oba rcza my cos lub 

kogo wina, podwazarn y wlasna deterrninacjc; do zm ian ; moina by nas 
we t dowodzie, ze ten wyrykajqcy palec waha sie tak rozp aczliwie, bo nasza 

dete rminacja od poczatku nie byta dose duia. W koricu status ofiary rna 

swoje utoki. Z jed nuje wspokzu cie , zaskarbi a podziw, totez cale narody 

i konrynen ry plawia siC; w pomrokach rabatu psychicznego reklarnowa 

nego jako po czu cie bycia ofiara. Ismieje cab kultura w ikrymaln a, od spe

cjalist6w ud zielajqcych porad osob isrych az po poi yczki rni t;dzyn arodowe. 

Pominqwszy rzeko my eel rej cale j sieci, powoduje ona jui na wstepie za

niienie wlasnych oczekiwari, krore pozwala dopat rywac sie w ielkic h ko 

rzysci w mi zernych da rach. M a to, oczywiscie, swo je zalery ter apeu ryczne , 

a zwa i ywszy zni kornose zaso b6w naturaln ych sw iara, moze nawet higie

niczne , totez z b raku lepszej rozsarnosci moi em y sie na to potasic - war to 

sie [ednak ternu oprzee. Chocby Parisrwo zeb rali jak najliczniejsze, [ak naj 

bardziej n iep odwaialne dow ody. ze zn aleili sie ws r6d przegran ych , proszc; 

ternu przeczyc. dop6ki rozurn n ie odm aw ia po slu szensrwa, dop6ki ust a 

moga wyszeptac "nie". Prosze szan owac zycie nie rylko za jego rozkosze , 

lecz rowniei. za jego nied ole. Naleza bowiem do rej gry; pon adto nied ola 

nigdy nie jest oszusrwem. Jeieli zna jda siC; Paristwo w op alach, w rarapa

rach , na krawc;dzi rozp acq lub w jej glc;bi, proszc; pam ic;tac - to zycie p rze

mawia d o Panst\va jedyn ym dobrze mu zn any m jf;zyk iem. Innymi stowy, 

wa rro bye po trosze m asochistq - bez krzryny m asochi zmu nie dop elni sic; 

sens zycia. Jeieli komus to pomoze, proszc; pamic;t ae , i e god nose ludzka 

to abso lu r, a nie pojc;cie czqsrkowe; i e nie idzie w parze z dop raszani em siC; 

specjalnych wzg lC;d6w, ie czer pie moc z zap rzeczania oczywisto sci. G dy by 

komus ten argum ent wydal siC; zbyr gornolomy, niech przynajmniej po

m ysli, ie uwa i ajqc s i~ za ofiar c; , pow iC;ksza rylko p rzesrwor n ieodpowie

dzialnosci, k t6rq demony i demagodzy tal< lubiq wy pelniac, albowi em 

sparal iiowana wola nie jest przysmal<iem aniol6w. 

6. Swiat, w kt ory m ajq Pa nsrwo wkroczye i w nim iye, ni e cieszy si~ 
dobrq opini Jest lepszy pod wzgl ~dem geog raficznym n ii his toryczn ym ; 

nadal wyd aje 
q. 

si ~ znaczn ie bardziej pociqgajqcy w izualnie nii spolecznie. 

N ie jest rnil y, 0 czym wkrotce sie Parisrwo przekonaja , a nie przypusz

czarn , ze okaze sie wiele milszy, gdy beda go Parisrwo opuszczali. Ale jest 

to jedyn y sw iat nam dostepny - zadna alrernarywa nie istnieje, a gdyby 

nawe t istniala, nie m amy gwarancji, ze bylaby duzo lepsza od obecnej . 

Jest w nim diungla oraz pusryn ia, sliskie zbocze, bagn o itd. - dost ownie

lecz, co go rsza , rowniez w pr zen osni. Mirno to , jak powiedzi ai Robert 

Fro st : "Najlepsze wyj scie zawsze wiedzie na wskro s", Powiedzial rowniez , 

ju i w in nyrn wierszu, ze "iye z ludirni to zn aczy wy baczac" . Chcialb yrn 

zako riczyc wiasni e ga rsc iq uwag na ternat tego wycho dzen ia na wsk ros . 

Prosze nie zwr acac uwagi na rych, kt o rzy beda sta rali sie uprzyk

rzyc Parisrwu zycie. A bed zie ich wiel u - za rowno z ur zedu, jak i sa mo

zwaricow, Prosze ich sc ierp iec, jesli ni e spo so b od ni ch uciec, lecz kied y 

ju i im si ~ Parisrwo wy rn kna, proszc; okazac im jak najwieksze lekcewa

ien ie. Nade wszysrko tr zeb a un ikac roz powiada n ia 0 ni esp rawiedliwyrn 

traktowaniu z ich strony; unikac za wsze lka eerie, chocby publiczn osc 

garn<;la sie do sluchan ia. Ta kie bowiem opowiesci przedluzaja i ywot na

szych w rogow: najprawdopod obniej licza o ni wlasnie na nasze gadul 

srwo i na to , ze przekazerny swoje do swi adczen ia innym. Jeden czlo wie k 

ni e jest wa n wy rzadzan ia ni esprawiedliwosci (podob nie zreszta jak wy

mierzania sp raw iedliwoSci) . Stosunek jeden do jednego ni e usprawi ed 

liw ia tal<iego wys ilku -liczy siC; rylko echo. Oto glowna zasada kaidego 

ciernif;zcy, czy to wsp ieranego przez pan srwo , czy samouka. Trzeb a wi c;c 

zmoc lub zagluszye to echo, a ryrn samym nie dopuscie, by sarno zda

rzenie, jakkolwiek przykre bqdi pr zelomowe, zabrato na m wic;cej czasu 

nii ten , w kt orym si<; rozegrato . 

C zyn y naszych wrogow nabierajq znaczen ia lub wagi zalei nie od na 

szych reakcji . Proszf; wi~ c pr zemyka e przez nie lub obok nich, jak gdy by 

to nie byty czerwone sw iatla , lecz iotte . Nie wa n o ich rozt rzqsae w rny

slach ani w slowach ; nie wa rro szczyc ie siC; ty m , ie siC; je wy baczylo lub za 

pomniato - a w najgorszym wy padku lep iej na jpie lw zapo m n iee. W ten 

sposo b oszczC;dzq Pansrwo swoim komorkom m6zgowym wielu zb<;dnych 

wzburzeri; w ren spos6b rowniei m ogq nawet Pan srwo uchronie rarnrych 

durniow przed skutkarn i wbsne j glupory, bo perspekrywa zapomnien ia 
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jest krotsza od perspe krywy wybaczen ia. Radze wiec zrnien ic kan al: sko ro 

nie m ozn a zarnknac rej stacji , mozna przynajmniej zrn niejszyc jej noto

wania . Wprawdzie takie rozwiazanie nie dogodzi zapewne an iolo rn, lecz 

z cab, pewnoscia ugodzi d iably, a w danej chwi li rylko to sie liczy. 

I na tym chyba poprzest an~. Jak powiedzialern , b~d~ rad , jeieli moj e 

slowa sie Parisrwu przydadza. Jeieli nie , to znaczy, ze sa, Parisrwo zna cz

n ie lepiej pr zygorowani do przyszlosci , niz rriozna by sie spodziew ac po 

ludziach w tym wieku, C o pewnie rowniez stano w i pow6d do rado 

sci - nie do obaw. Tak czy ow ak - niezalezni e od stopn ia przygotowa

n ia - iycz~ szczescia, bo bynaj mniej ni e czeka Pan stwa piknik, czy kros 

jest p rzygotowan y, czy tez nie, szczescie wiec na pewno sie p rzyd a. Mam 

jednak nad zieje, ze dad za so b ie Parisrwo rade, 

N ie jesrern Cyganka, nie potrafie wrozyc, lecz nawet golyrn ok iem 

widac, ze spora przemawia na Paristwa korzysc. C hoc iai by to , ze uro

dzili sie Parisrwo, a zat ern pol birwy m aja Panstwo wy gran e, i m ieszkaj a 

w demokracji - czyli w pol d rog i rniedzy ko szmarem a utopia,- b ora 

rzuca jednostce mniej klod pod nogi niz jej alternarywy, 

Ponadto zelobyli Parisrwo wyksztak enie na Uniwersyrecie Michigan . 

moim zda n iern najlepszej uczelni w kraju, chociazby dlarego , ze szes

nascie lat ternu data nade r pozadane wytchnien ie najb ardziej leniwemu 

cziowiekowi swiata , ktory, na dob itke, nie rnowi] wlasciwie po an giel 

sk u - Parisrwa unizonernu siudze. Wyklada tem tu blisko osiem lat : tutaj 

nau czylern sie jezyk a, kto rym dzis sie do Pans rwa zw racam; cz~se m oich 

dawnych kol egow nadal pobiera tu pen sje, inni przeszli na erne ryture, 

jeszcze in ni spia snem wie czn ym w ziemi Ann Arbor, kt ora teraz no si 

Parisrwa. Niewatpliwie to mi ejsce rna dla mnie szczegolna wartosc sen

rym en talna : ktorej nab ierze za kilkan ascie lat dl a Parisrwa. W tym sensie 

rn 0 g ~ wywrozyc przyszlosc; pod tym wzgledern wiem, ze dad za so bie 

Parisrwo rad e, a rno wiac doktadniej , od n iosa, sukces. Albowiem fala cie

pta, jaka og arn ie Panstwa za kilkanascie lar na wspo m nienie tego miasta 

b ~dzj e sWiad czyfa 0 tym , ie - szcz~s c ie, ni e szcz~s c i e - od nieSli Panstwo 

sukces jako ludzie. Takiego wtasni e sukcesu iycz~ Panstwu nade wszystko 

w przysztoSci. Reszta zaleiy od szcz~sc i a i znaczn ie mniej s i~ liczy. 

Rzadki okaz 

j ezeli b~ dzies z dfugo siedziaf na brzegu rzeki, 
rnozesz zobaczyc , jak przep fywa cialo rwojego 
wroga . 

Chinskie przysfowie 

Zwaiywszy obled, 0 jakim traktuje niniejszy szkic, powin ien on po

wsta c w jezyku inn ym niz angielski . Poza nim jednak wladarn rylko rosyj

skim, ktory srano wi wlasnie i r6dto rzeczo nego obled u. Ko rnu zaleiy 

na tautologi i? Ponad to zamierzam turaj postawic kilka dose szalonych 

tez, a szalerisrwo ich n ajlepiej okiefzna jezyk 0 reputacji anali tyczn ego. 

Kt o chciatby, zeby jego imuicje p rzypi san o kapryso m jakiegos wysoce 

fleksyjnego jezyka? Chyba nikr, m oze z wyja,rkiem rych, krorzy wciaz 

mnie pyt aja w jakim jezyku rnysle albo sn i~ . Sni sie snam i, odpowia

dam, a mysli - m yslami. jezyk dochodzi do gtosu dopiero wted y, gdy 

trzeb a je ujawn ic, N ie prowadzi to, oczyw iscie, donikad. Poniewa i jed

nak (p owrarzam z up orern) an gielsk i n ie jest m oim jezykiern ojczystym, 

a moja zna jomose jego gramatyki nie rak biegfa, moje mysli m og a" na 

p rzyktad, ulec spo rem u zn ieksztaken iu . Pozosraje mi uEac, i e do rego 

nie dojdzie; tak czy owak, od r6iniam je od sn ow. I m oiesz mi, drogi 

Czytelniku, wierzyc albo n ie, taki e wykr~ ty, krore zwykle prowadza, do 

nilqd, w tym przypadku wprowadza, Ci ~ w sarno sedno naszej his torii. 
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