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Na świat przychodzi Człowiek – naga, niewinna, nieświadoma swojego istnienia istota. Krzyczy, 

sam nawet nie wie, po co i dlaczego. Wokół słyszy nowe dźwięki, inne głosy. Dotykają go przeróżne 

ręce, przenoszą z miejsca na miejsce, a on drży z zimna, choć nie zna tego pojęcia. Wreszcie lgnie 

całym sobą do innego, ciepłego, bezpiecznego ciała, którego właściciela, mimo chaosu, rozpoznaje – 

to Mama. Jedyna osoba, co do tożsamości której dziecko jest pewne. Jak przez mgłę czuje na ciele 

pojedyncze łzy skapujące z policzków kobiety, którą kocha od swych pierwszych dni. 

Później Człowiek odkrywa świat. Pełen kolorów, dobroci, miłości i prostych schematów. Jedyne 

zło, z którym dziecko ma styczność, przyjmuje postać koszmarów. Ale i one w końcu znikają, niczym 

bańka mydlana, gdy przepędzają je silne ramiona Taty lub opiekuńcze dłonie Mamy. A z rana znów 

wraca grzejące słońce, piękny śpiew ptaków i czyste niebo. Czasem człowiekowi zdarza się udawać 

złoczyńcę, groźnego czarnoksiężnika albo bezlitosnego lwa, ale oni wszyscy zawsze przegrywają z 

policjantami, dobrymi wróżkami czy wesołymi nosorożcami. Bo w końcu Dobro zawsze przezwycięża 

Zło. A dziecko wierzy w to bardziej i głębiej niż jakikolwiek dorosły w swoją religię i przekonania. Bo 

dziecko jest naiwne. Tak zbudowano świat. Ale nie ma w tym nic złego. Przeciwnie. 

Po kilku latach Człowiek wkracza w nowy etap życia. Szkoła. Ta pierwsza, podstawowa, 

najwcześniejsza i najprostsza. Ale nowy uczeń czuje się niezwykle dorosły. Myśli, że poznał cały świat. 

Że teraz wystarczy nauczyć się paru nowych rzeczy, a Ziemia nie będzie dla Człowieka żadnym 

zaskoczeniem. 

Przez pierwsze trzy lata edukacji pilnie się uczy, zdobywa idealnych „przyjaciół” i wspaniałe 

pochwały. Dzieci dzielą się na dwie podstawowe grupy: te grzeczne i te niegrzeczne. Bowiem dopiero 

w tym wieku każdy nabywa własne cechy, sposób bycia, wypowiadania się, poglądy. 

A potem następuje przełom: czwarta klasa. Dochodzi parę nowych lekcji, więc Człowiek poznaje 

swoje pasje i zainteresowania. Zaczyna stopniowo brać odpowiedzialność za swoje czyny: od 

niezawiązanych butów zpocząwszy, a na skradzionym portfelu kończąc. 

Na sam koniec szkoły podstawowej Człowiek przekonuje się, że istnieje również ciemna strona 

istnienia, która nie gra według zasad, a przez to zwykle wygrywa. To ciężka wiedza, odbierająca 

nastolatkowi dziecięce szczęście, ale Człowiek jest silny. Nie da się tak łatwo złamać. Nawet 

hormonom wyzwalającym tę część duszy, o której nawet nie miał wcześniej pojęcia. Nawet emocjom, 

które nigdy nie posiadają pełnej definicji. 

Nadchodzi gimnazjum. Miejsce, gdzie Człowiek znajduje potwierdzenie istnienia zła, choć wcale go 

nie szukał. Miejsce, gdzie „przyjaciele” przestają być przyjaciółmi, jeśli nie złamie swoich moralnych 

zasad. I kiedy jedynymi bliskimi osobami stają się Rodzice, Człowiek odczuwa ból, smutek, zawód i 

wściekłość jednocześnie. Czasem do towarzystwa dochodzi także także wstyd. 

Ale nawet to dusza potrafi wytrzymać. 

Jednak kiedy nawet Mama i Tata, ostatni prawdziwi przyjaciele, odchodzą, czara się przelewa. Bo 

Człowiek zostaje sam. W tym najgorszym znaczeniu: wie, że nie znajdzie się nikt, kto przytuli, 



wesprze, powie miłe słówko; nikt, komu można wygadać się z problemów; nikt, o kogo można dbać; 

nikt, kto zadba o Człowieka. 

Najpierw próbuje dążyć do spełnienia swych marzeń, celów. Ale nagle jedynym marzeniem jest 

wskrzeszenie zmarłych, żaden cel nie wydaje się istotny. I kiedy Człowiek zdaje sobie z tego sprawę, 

coś się zmienia. Owszem, sklepikarki, znajomi i sąsiedzi widują sylwetkę Człowieka kupującego chleb, 

uczącego się czy pracującego, podlewającego trawnik, a nawet uśmiechającego się. Ale to wszystko 

zdaje się sztuczne, sztywne, jak u robota czy manekina. Bo Człowiek nie czerpie z tego przyjemności. 

Robi tak, bo powinien tak robić. Ale z nikim nie utrzymuje naprawdę bliskich kontaktów, dlatego nikt 

nie wie, że on staje się maszyną. 

Aż przychodzi taki dzień, w którym Człowiek siada na twardym, drewnianym krześle i spogląda na 

szarą ścianę, lecz jej nie widzi. Nie widzi nic. Nie myśli o niczym. Nic nie czuje. Duszę ma czystą, 

niczym biała kartka papieru. Niestety, kartka ta, choć nie napisano na niej słów, jest pognieciona i 

porwana. 

A Człowiek cofa się do dnia narodzin, kiedy nie posiadał świadomości o swoim istnieniu. 

Wprowadza się w dziwny stan, który zapewnia duszy relaks. 

I siedzi tak, nie przejmując się niczym, póki nie skończy się jego życie fizyczne, ponieważ każde 

inne Życie już się skończyło. Chociaż nawet wtedy nie do końca rejestruje swoją śmierć. 

 

Bo okazuje się, że Człowiek do życia potrzebuje nie tylko płuc, serca i mózgu. Człowiekowi do życia 

potrzebni są inni ludzie, marzenia, cele, osobowość. I dopiero kiedy posiada to wszystko, jest 

Człowiekiem. W innym przypadku staje się jedynie przedmiotem. Przedmiot i Człowiek wcale nie 

różnią się od siebie tak bardzo, a ich najważniejsza cecha wspólna to fakt, iż są zależni od ludzi. 

Przez całe życie balansujemy pomiędzy byciem Człowiekiem, a byciem Przedmiotem. I choć nasza 

dusza to najsilniejsza rzecz na Ziemi, w pewnym momencie przestajemy być ludźmi, a stajemy się 

przedmiotami. Zmieniamy się i tylko ktoś, kto potrafi naprawić czyjąś duszę bez zniszczenia swojej, 

może nas przywrócić do życia.  


