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 Co ta komercja, czyli, mówiąc jasno,
ludzka chciwość zrobiła z człowieka. 
W dzisiejszych czasach mieć to zna-
czy być. Stan posiadania – nie bogact-
wo duchowe, nie intelekt – określa 
wartość człowieka. Mądrości życio-
wej nie naucza nauczyciel, filozof – 
lecz celebryta z ekranu telewizora, 
którego recepty na życie powtarza, na-
głaśnia Internet. Tyle tylko, że w tym 
wszystkim jest przeraźliwa pustka, 
którą mniej czy bardziej świadomie 
każdy kiedyś odkrywa, i to rodzi po-
czucie bezsensowności istnienia. Czy 
nie jest na przykład zastanawiające to, 
że niemało osób, które osiągnęły suk-
ces popularności i finansowy – myślę 
tu o gwiazdach Hollywood – popada 
w alkoholizm lub narkomanię. Alko-
hol i narkotyki mają na krótki czas po-
prawić obraz świata, oddalić poczucie 
jego beznadziejności, jeśli więc poja-
wia się potrzeba sięgnięcia po nie, to 
znaczy to, że życie w tym świecie  
nie wygląda szczęśliwie. Inni szukają
sensu w oddaniu się jakiejś „misji”, 
„ideałom”. To może być dobroczyn-
ność – ale też, co na przykład widać 
dobrze w Polsce, dewocja lub wiara 
w wodza, w przywódcę narodu, połą-
czona z faszyzującym nacjonalizmem 
i nienawiścią do wszelkiej inności.
  Przy okazji świąt Polak lubi mówić 
o polskiej tradycji, objawianej m.in. 
w kupionych na wigilię w polonijnym 
sklepie pierogach z kapustą (niektórzy 
łączą te polską tradycję z miejscową 
tradycją, która wymaga podania w wi-
gilię pieczonego indyka). To miłe.
Tyle tylko, że ta narodowa tradycja 
jest w istocie li tylko naśladownict-

wem czegoś, co już w swoim prawdzi-
wym wyrazie nigdy nie wróci, gdyż 
od lat poddani jesteśmy zwyczajom
globalnej wioski. Zwyczajom, które 
wyraża wspomniane już wyżej słowo: 
komercja.

  Niezwykle ciekawe jest przeciwsta-
wienie temu naszemu „zdrowemu 
światu” ludzi odróżniających się od 
tego świata – czyli tych, których uzna-
je się za osoby z zaburzeniami psy-
chicznymi – tak jak to czyni Antoni 
Kępiński (Poznaj siebie) na przykła-
dzie schizofreników. Pisze więc:
  „Chorzy na schizofrenię mają coś 
z ‘ptaków niebieskich’, nie troszczą 
się o codzienne środki do życia, przy-
zwoity wygląd zewnętrzny, pozycję 
społeczną, ambicje zawodowe itd. […] 
Jeżeli pracują, to siłą nawyku lub trak-
tując pracę jako swą misję społeczną, 
poświęcenie dla innych, pole dla wła-
snych fantastycznych pomysłów.
  Troski codziennego życia mało ich 
obchodzą; ich perspektywa jest od-
wrócona: gdy zwykli ludzie patrzą bli-
sko, oni patrzą w dal. Ważniejszy jest 
dla nich sens życia, cierpienia ludzi 
w odległych krajach, los ludzkości itp.”
  Okazuje się, że ten brak zabiegania 
o doraźne dobra może przynieść kon-
kretne korzyści, gdyż:
 „Zdarzają się […] wśród chorych na 
przewlekłą schizofrenię osoby, które
świetnie w życiu sobie radzą, wykazu-
ją dużo sprytu, załatwiają doskonale 
interesy, dorabiają się nawet majątku. 
Mimo sukcesów w codziennym ży-
ciu można u nich zauważyć nieco lek-
ceważący, jakby hebetymny stosunek

do spraw życiowych; może właśnie 
dzięki tej ‘lekkości’ tak dobrze im się 
wiedzie.”
  Ktoś, kto za wszelką cenę dąży do 
materialnego sukcesu zwykle łatwo 
ulega psychicznemu załamaniu, gdy 
nie jest w stanie osiągnąć celu; wte-
dy, jak to się mówi, tylko w łeb sobie 
strzelić.
  Inną sprawą jest teatralność naszego 
„normalnego” życia, ciągła maska i 
tworzenie pozorów, prowadzące do 
zakłamania, „które – pisze A. Kępiń-
ski – bywa nieraz tak duże, że czło-
wiek przestaje zdawać sobie sprawę 
z niego. Zatraca wówczas swoją in-
dywidualność, a zamiast niej zyskuje 
indywidualność kolektywną, tzn. nor-

my społeczne grupy, do której należy;
rola w niej spełniana wypełnia prawie 
bez reszty jego świat przeżyć. Ludzie 
tacy stają się do siebie podobni; tracą 
w ten sposób jedną z najcenniejszych 
cech przyrody ożywionej, a zwłasz-
cza człowieka, mianowicie własną in-
dywidualność.”
  Nie będę ukrywał, że przy powyż-
szym fragmencie nie mogę odgonić 
się od myśli o polonijnym środowisku 
w tym pięknym zakątku świata.
  Chory na schizofrenię – według słów 
A. Kępińskiego – dąży do prawdy, 
nie potrafi pogodzić się z „formalnym 
aspektem rzeczywistości” i to samo-
dzielne szukanie prawdy życia pro-
wadzi go do nieszczęścia, ponieważ: 

„Normy społeczne są zbyt silne, by 
nawet największy filozof mógł się 
z nich wyłamać.”
  To smutne.

  Normą jest dzisiaj indywidualność 
kolektywna – powtarzalność zacho-
wań lub zachowania stadne. Do indy-
widualności kolektywnej należy też 
ta dzisiejsza, ogólnie manifestowana,
świąteczna radość – obowiązek rado-
ści. Czyli, a contrario, człowiekiem 
zachowującym własną indywidual-
ność jest ten, kto tego obowiązku nie 
przyjmuje. Ktoś, kto oddaje się reflek-
sji, co się z tym naszym światem po-
robiło. Refleksji, która nie jest wesoła.


