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T

o wbrew pozorom zabawny i nieco dziwaczny temat. Nie chodzi mi tylko o film Monty

Pythona pod tym samym tytułem, czy też żartobliwy wątek dotyczący sensu życia zawarty
w powieściach Adamsa. Ogólnie o sensie życia słyszę zazwyczaj od ludzi wierzących, którzy stykając
się z materialną rzeczywistością odwracają głowę i z zamkniętymi mocno oczami bronią czegoś, co
nazywają „sensem życia".
Swego czasu toczyłem niekończącą się dyskusję z ludźmi wierzącymi i należącymi do NOMA na
temat postaci Unamuno, tak zwanego chrześcijańskiego egzystencjalisty. Myśliciel ów, którego
postawa wobec reżimu Franco nie była bynajmniej tak jednoznaczna jak postawa Lorci, który zginął
walcząc z tym jawnie prokatolickim reżimem totalitarnym, określał się jako wojownik. Na czym
polegała ta walka, podniecająca również wielu polskich intelektualistów? Otóż Unamuno stwierdził iż
stale musi toczyć boje z myślą, iż boga mogłoby nie być. A wtedy pozostawała mu tragiczna
alternatywa — „jeżeli wszystek zginę, wszystko straci sens".
Zadziwiło mnie robienie wielkiego wojownika (z czym? Raczej nie z Franco...) z osoby w istocie
skrajnie egotycznej. Z początku próbowałem argumentów z „grubej rury", czyli barokowych,
przeładowanych, dostosowanych siłą rzeczy do parateologicznej erystyki moich adwersarzy. Czego
to od nich nie słyszałem… Jakaś „noc boga", gdzie jednocześnie obecność i nieobecność
„Najwyższego" przytłacza, przeraża i jest to w efekcie najbardziej intymny akt miłości z bogiem
(choć w przeciwieństwie do Sziwy nie jest on chyba posądzany o posiadanie lingamu). Ogólnie moi
adwersarze dążyli do wniosku, iż zwątpienie w boga tym bardziej go potwierdza, zaś lęk
egzystencjalny tak szlachetnie i wojowniczo wyrażany przez Unamuno ma w sobie coś ze
współczesnego proroctwa.
„A co z rybkami?" — spytałem ich dając sobie spokój z barokową pseudohumanistyczną
teologią, która prowadzić musi tylko do jednego — chóralnego wyznania wiary. Moi adwersarze
z początku zdali się nie dosłyszeć, ale w końcu udało mi się zacząć tłumaczyć. Z miną Aleksandra
rozcinającego węzeł gordyjski mówiłem zatem — „Unamuno umiera. Ale miał rybki w akwarium.
Ktoś musi nakarmić rybki. Życie nadal ma sens, chyba że chcecie, żeby rybki zdechły". Oczywiście
argument z rybek okazał się niezbyt poruszającym dla szlachetnych z własnej nominacji
zwolenników „nocy boga" do której prowadzi „walka o sens życia". Nastąpił zatem mój argument
z Napoleona. Rzekłem — „kiedy Napoleon robił swoje w Europie, ja nie istniałem. I wy też żeście nie
istnieli. Tak samo dobrze wiemy jak to było. Nie było — ot co. Tak samo będzie po naszej śmierci.
Będziemy robić dokładnie to samo, co w czasach Napoleona. Nie będziemy."
Oczywiście przykład z Napoleona nie mógł się spodobać moim rozmówcom, nie był bowiem
kompatybilny z oprogramowaniem o nazwie „sens życia". Choć oprogramowanie jest stare
i papierowe, do tego zbiorowego i niezbyt uczonego autorstwa, działa często na nasz procesor,
zwany niekiedy na wyrost „mózgiem", albo nawet „rozumem", bardzo mocno. Jak narkotyk. Jeśli coś
nie pasuje do oprogramowania „sens życia" dla działającego na nim „mózgu" nie istnieje. W ten
sposób „noc boga" musi wygrać u osób zaprogramowanych „sensem życia" z refleksją na temat
naszych poczynań u progu XIX stulecia.
Czy sformułowanie „sens życia" zostało już całkowicie zawłaszczone przez osoby wierzące?
Moją próbę odpowiedzi na to pytanie zobaczycie w filmiku z cyklu „Bezbożna pogadanka".
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