W dłuższej wypowiedzi pisemnej rozważ słowa znanej
autorki książek dla młodzieży – Małgorzaty Musierowicz
Dziennikarze i naukowcy alarmują, że sztuka czytania zanika. Coraz mniej osób sięga po słowo
drukowane, preferując zamiast tego filmy lub gry komputerowe. Książki nawet
najpopularniejszych pisarzy osiągają coraz mniejsze nakłady. Niektórzy twierdzą, że nie ma się
czym przejmować – w końcu inne media, choćby wspomniane kino i gry wideo, dostarczają
nam wystarczającą ilość rozrywki. Jednak nie zgadzam się z tą opinią. Uważam, że kwestię
czytania książek najlepiej podsumowała autorka powieści dla młodzieży, Małgorzata
Musierowicz. Stwierdziła ona mianowicie: „Nie uważam, by człowiek, który nie czyta, był
gorszym człowiekiem. Na pewno jest jednak człowiekiem o coś uboższym”.
Jak należy rozumieć te słowa? Pierwsza część wypowiedzi jest oczywiście zrozumiała. W
końcu mnóstwo osób nie czyta książek, a są to dobrzy, porządni ludzie, dbający o swoich
bliskich. To bardzo ważna uwaga – Musierowicz zawiera w niej myśl, że nie powinniśmy czytać
książek ze względu na to, iż to nasz obowiązek. Pisarka wyraźnie twierdzi, że czytanie nas
wzbogaca i dla własnych korzyści powinniśmy praktykować tę sztukę!
Co jednak oznacza owo wzbogacenie? Oczywiście można twierdzić, że chodzi o wiedzę, jaką
dzięki książką zdobywamy. Ta wiedza umożliwia nam triumfy w szkole, dostanie się na dobre
studia i znalezienie świetnie płatnej pracy. Ale chyba nie o to chodzi jednak. Przecież nie
musimy zaczytywać się powieściami, by uczyć się matematyki! Natomiast z pewnością książki
wzbogacają nasze słownictwo i umiejętności zrozumienia innych ludzi. Stajemy się w ten
sposób lepszymi rozmówcami – dzięki temu, ze jesteśmy w stanie prowadzić interesującą
rozmowę (przy pomocy dużego zasobu słów), jak i wczuć się w osobę, z którą konwersujemy.
Bowiem empatia, umiejętność zrozumienia innych, nie jest łatwa – wymaga wielu ćwiczeń i
ciężkiej pracy. Kiedy czytamy książki, staramy się zrozumieć, co kieruje ich bohaterami, jakie są
ich emocje, pragnienia i cele. Dzięki temu dowiadujemy się, że osoby, które wydają się
szorstkie i niesympatyczne mogą mieć złote serce, a zachowywać się w ten sposób z powodu
strachu lub nieśmiałości. Zaczynamy rozumieć bohaterów książek, a kiedy spotkamy się z
żywym człowiekiem, to również jego lepiej pojmujemy! Niełatwo wnikać w myśli i uczucia
żywych ludzi – więc tym bardziej warto „ćwiczyć” na książkach.
Umberto Eco, inny znany pisarz, stwierdził też, że dzięki lekturom nasze życie jest dłuższe. W
jaki sposób? Otóż każdy z nas ma swoje życie i wie, co spotyka jego, jego przyjaciół i jego
rodzinę. Ale osoba czytająca zna także losy Juliusza Cezara, Aleksandra Wielkiego i
dziesiątków innych osób. Filmy też dostarczają nam informacji o tych postaciach, ale w dwie
godziny nie zrozumiemy ich tak dobrze, jak czytając grubą książkę poświęconą ich życiu!
Czytanie książek wzbogaca nas z pewnością. Sprawia, że jesteśmy bardziej kulturalnymi ludźmi
i lepiej rozumiemy innych. Wydaje mi się, iż to najwspanialsze bogactwo, jakie można posiąść.

