Świat bez książki – świat bez przyszłości. Rozprawka
Literatura odegrała olbrzymią rolę w kształtowaniu obrazu świata, jaki dzisiaj znamy.
Najważniejsze dzieła poszczególnych epok nie tylko wpłynęły na filozofię i politykę, ale
uformowały także świat wartości obecnych w życiu ludzkim. Książki można więc uznać za jedno
z najważniejszych tworzyw naszej rzeczywistości. Gdyby nagle ich zabrakło, jakie byłyby
perspektywy świata i ludzkości, czy istniałaby dla nas przyszłość?
Pismo od lat umożliwiało człowiekowi przekazywanie wiedzy i utrwalanie cennych doświadczeń.
To jego wynalezienie znacznie przyśpieszyło rozwój cywilizacji, pomagając ludziom zbudować
państwa. Chociaż zdolność układania znaków w ciągi niosące treść początkowo służyła głównie
celom religijnym i prawodawczym, szybko odkryto jej inne aspekty. Ludzie zaczęli swobodnie
wyrażać swe myśli, przekonania i wartości, a te okazały się bezcenne w procesie budowania
cywilizacji.
Kolejnym argumentem podkreślającym niebagatelne znaczenie książek dla ludzkości jest fakt,
iż czytanie ich wpływa rozwijająco na każdą osobę. Wszystkie pozycje literackie pozwalają
wzbogacić język, spojrzeć na świat z innej, być może nieznanej dotychczas perspektywy oraz
skonfrontować się z interesującymi, poruszającymi problemami. Mogą mieć także działanie
terapeutyczne, skłaniając do introspekcji i refleksji nad życiem. Ponadto zawierają przecież
interesujące i wartościowe informacje, a te również ułatwiają stawianie czoła kolejnym dniom.
Jak mógłby wyglądać świat bez książek? Wystarczy wyobrazić sobie ludzi, którzy nie poszukują
prawdy, nie dążą do zmian i nie chcą wprowadzać nowych rozwiązań, ludzi pozbawionych
skłonności do refleksji i uciekających od rozmyślań. W takiej scenerii jakikolwiek rozwój byłby
niemożliwy. Nauka przestałaby służyć wyższym wartościom, stając się jedynie zbędnym
dodatkiem lub, co gorsza, narzędziem w rękach nieobliczalnych postaci.
Uważam, że pismo i literatura odegrały decydującą rolę w procesie kształtowania naszego
świata. Jednak czas przeszły należy zastąpić teraźniejszym, ponieważ nadal mają
niewyobrażalną moc. W moim mniemaniu stanowią najlepszy nośnik wartości przyświecających
człowiekowi od lat. Najlepszy, ponieważ dostępny każdemu, kto wyciągnie rękę po książkę.
Dlatego w świetle powyższych argumentów i wizji świata pozbawionego literatury uważam, że
nasza planeta, gdyby zniknęło z niej słowo pisane, stanęłaby w obliczu niechybnej zagłady.

