
“Rękawiczka”

Światło to promieniowanie optyczne. Fala, a jednocześnie strumień cząstek
fotonów. Promieniowanie, dostrzegalne przez ludzkie oko.

Wyobraź sobie, że stoisz pośrodku pustego miejsca. Jesteś ty, ziemia i niebo.
Zapewne twoje wyobrażenie będzie pełne, a twoja postać widoczna. Wyobrażając
sobie świat, pragniemy czegoś, co jest nam znane. Nie będzie to jedynie czarna
przestrzeń, gdzie nie będziemy mogli rozróżnić siebie od otoczenia. Mózg zmusza
nas do rzeczywistych myśli. W większym lub mniejszym stopniu. Załóżmy, że
znajdzie się osoba, dla której przestrzeń będzie ciemna, ona zanurzona w niej,
niewidoczna dla ludzkiego oka. Wiemy, że tam jest, ona wie, że tam jest, ale czy
ktoś z zewnątrz będzie o tym wiedział? Nie będąc wtajemniczonym w nasz
eksperyment, może nam uwierzyć lub sprawdzić na własną rękę. Zacznie
nawoływać, lecz osoba nie zdradzi swojego położenia. Co zrobi nasz śmiałek z
zewnątrz? Sięgnie po dostępne mu źródło światła i skieruje je w ciemną przestrzeń,
chcąc dowiedzieć się prawdy.

Ciemność, jasność, czerń, światło. Coś jest widoczne i jest. Coś nie jest widoczne i
tego nie ma. Coś jest widoczne, lecz tego nie ma. Czegoś nie ma, a jest widoczne.
Czy mam pewność, że skoro mnie widać, to istnieję? Mówią, błogosławieni ci, którzy
nie widzieli, a uwierzyli. Mogę uwierzyć w coś czego nie ma, ale czy to nie sprawia,
że to istnieje? Przynajmniej dla mnie, która w to wierzy? Jak możemy właściwie
zdefiniować istnienie? Platon twierdził, że istnieją jedynie idee, bycie dla Heideggera
to egzystencja, która odróżnia nas od pozostałych bytów, a Tomasz z Akwinu głosił,
że jedynym prawdziwym Bytem będącym czystym Aktem Istnienia jest Bóg, a inne
istoty otrzymują istnienie jedynie od niego. Jest tego więcej, lecz po co myśleć dalej?
W tym miejscu wystarczająco można zrozumieć, że wszystko jest jak bóg, którego
nie ma, ale jest. A co jeżeli powiem wam, że jesteśmy jedynie snem człowieka, o
którym śni inny człowiek? Albo śnimy sami o sobie? W końcu rodzimy się nie
wiadomo po co, żeby umrzeć nie wiadomo także po co. Jeżeli coś takiego ma
większy sens, to bardzo ciekawe.

Herbata jest pewnie już zimna. Nawet jest w niej robak. Brrr, topił się w
męczarniach, gdy rozmawiałam ze samą sobą. Czas najwyższy się umyć. Tylko
gdzie ja położyłam swój telefon? Za dużo ostatnio myślę…

Wstała, wyciągnęła piżamę z szafy i na palcach pobiegła po zimnych panelach, a
potem schodach wprost do małej łazienki. Było dobrze po północy, także cisza była
jej cichym wspólnikiem. Zdjęła ubrania i odkręcając ciepłą wodę, szybko weszła do
wanny. Nagle żarówka zaczęła skwierczeć, po czym światło zgasło. Chwilę pobyła w
kojącej i nagłej ciemności. Było jej dobrze. Wstała i zapaliła światło. W umywalce
dostrzegła skórzaną rękawiczkę. Męską. Ogarnął ją strach, ale i coś jeszcze. Coś,
co sprawiło przyjemne ciarki na plecach i rozszerzenie źrenic. Sięgnęła po
rękawiczkę i dokładnie się jej przyjrzała. Pachniała dziwnie znajomo. Delikatnie
wsunęła ją na dłoń. Woda w wannie przestała parować i nagle zachciało się jej
śmiać.



- Co to za uczucie? - myśli i jakby wszystko wokół zaczęło się ulatniać,
zmieniając się w owady, czy coś podobnie małego.

Ni z gruszki, ni z pietruszki stała właśnie pośrodku naprawdę dużego pola
namiotowego. Ktoś zaczął na nią gwizdać i coś niezrozumiale krzyczeć.
Przypomniała sobie, że przed chwilą stała naga w łazience i nie ma na sobie
zupełnie niczego. Zerwała się jak dzika, porwała przypadkowe ubrania wiszące na
sznurku pomiędzy namiotami i runęła w pobliskie zarośla. Wybiegając z tamtego
miejsca porwała jeszcze jakiś koc, bo było jej niesamowicie zimno. Chyba z
wrażenia.

- Co się dzieje, gdzie ja jestem? - myślała już spanikowana, okładając się
kocykiem, jednocześnie idąc bardzo szybko w kierunku odległym na
horyzoncie. Świetle neonów-cywilizacji.

Stacja benzynowa była zaniedbana. Może bardziej stara? Nie miała ochoty tam
wchodzić. Spojrzała na rękawiczkę.

Co mam zrobić? Powinnam zapytać kogoś, gdzie jestem, ale czy przez to nie
narażę się jeszcze bardziej? Oddalając się od tłumu mogę sobie jedynie zaszkodzić,
bo sama będę łatwym celem dla każdego i wszystkiego. Co to za rękawiczka?
Przeniosła mnie tu? Na to wygląda. Z czego ona jest zrobiona… Bezpieczne będzie
jej zdjęcie? A co jeżeli zniknie, albo ją uszkodzę i zostanę tu na zawsze? Nie, chyba
podziękuję. Zabawna sytuacja, nie ma co ukrywać. A co jeżeli to wszystko to iluzja?
Trzeba się przekonać.

W stacji benzynowej  dowiedziała się, że droga prowadząca w lewą stronę
prowadzi do lasu a potem w góry, a droga prowadząca w prawą stronę do miasta,
ale w ciągu dnia warto zatrzymać się na moście, z którego jest dobry widok na góry.
Wiedziała, co chce zrobić i jak. Będzie się dobrze bawić, nawet zdecydowanie lepiej,
niż oglądając “Titanica”.

Widok był żaden, bo dochodziła trzecia nad ranem, ale nie to było najważniejsze.
Stanęła na murku i poczuła wiejące zimno z dołu. Gwiazdy świeciły jak opętane i
nawet zza chmur pokazał się księżyc. Uśmiechnęła się pod nosem, zawiązała kocyk
wokół talii i czując jak bije jej serce, skoczyła. Oczy zaczęły jej łzawić, wiatr nasilał
się coraz bardziej, a czas zdawał się nie istnieć. Zrozumiała, że się śmieje i w tym
momencie wszystko zaczęło się rozpływać, zmieniać, rozdrabniać. Nabrała dziwnej
energii. Rękawiczka zaczęła emitować ostrym, białym światłem wydobywającym się
z wnętrza. Czuła jak przepełnia ją rosnąca energia. Stała się lżejsza niż dziecięce
marzenia.
Jechała pociągiem. Czuła zapach smaru i papierosowego dymu. Przed nią siedział
mężczyzna. Było zbyt ciemno, by cokolwiek zobaczyć, jednak jego głos zdążył
wyprzedzić jej nadchodzące myśli.

- Rękawiczka - rzucił - wiesz czym jest?
- Nie - odpowiedziała pospiesznie.
- Odpowiedzią.
- Odpowiedzią na co?
- Na to, czego szukasz. - rzekł.
- Czego szukam? - zmieszała się.



Wstał. Momentalnie zrobiło się gorąco. Małe płomienie zaczęły spływać i rozrastać
się, tworząc różne obrazy i zaraz przeobrażać się w coś innego.

- Czas - rzucił - chciałaś wiedzieć, czym jest? Inaczej... Życie. Istnienie. Bycie?
Światło, które tak bardzo ubóstwiasz. Ha, bogowie. Wiara. Czy nie to chcesz
wiedzieć? Te nurtujące cię pytania. Pytania, które nie pozwalają ci zasnąć w
nocy. Pytania, które oddalają od ciebie ludzi. Pytania, które tak cię
pochłaniają, że tracisz rzekomy rozsądek?

Zbliżył się do niej. Temperatura sięgała już stopnia, kwalifikującego się jedynie do
śmierci. Oni jednak stali nietknięci. Płomienie zaczęły nabierać błękitnej barwy, żeby
potem całkiem przeniknąć w biel. Prawie niewidoczne. Znajdowali się w pustej
przestrzeni. Dźwięk zdawał się tu być zapomniany. Jedyne co odczuwała, to
jasność. Mężczyzna zniknął. Przynajmniej nie mogła go dostrzec. Poczuła, jak jej
ciało z sekundy na sekundę staje się lżejsze. Uczucie to było tak niespodziewane, że
zaczęła się śmiać. Rękawiczka na jej ręce zniknęła.

- Czy to ten mężczyzna ją wziął? - zdziwiła się - ale dlaczego miałby…
Miała wrażenie, że zaczyna zanikać, albo po prostu nie mogła siebie poczuć? Motyle
i zachody słońca były chyba tej samej wagi, co ona teraz. Ostre, jak świeżo
przemielone ziarenko pieprzu.

- Tracimy ją! - ktoś krzyczał.
- Nie teraz! Nie jak zaszliśmy tak daleko! Dawać mi ten syntetyczny...

Dziwne, jakbym pływała w wodzie. Zimno mi. Gdzie mój kocyk, przecież go miałam,
zaraz przy pasie… Ten mężczyzna naprawdę zniknął...? Ludzie? A co oni tutaj
robią? Znowu będą się ze mnie śmiać? Nie chcę…

- Nie będą - usłyszała ciepły głos - chodź, wolę żebyś tego nie widziała - rzekł -
ani czuła.

Bała się, ale wiedziała, że robi dobrze. Poszła za głosem, a potem było już tylko
lepiej…

W pracowni zrobiło się ciemno. Wszystkie żarówki, całe oświetlenie, wszystko,
wszystko pękło i zgasło. Co chwilę dało się słyszeć przekleństwa i wyzwiska. Te pod
nosem i te kierowane w czyjąś stronę. Urządzenia zupełnie odmawiały
posłuszeństwa. Przez parę minut nic się nie działało, a wszyscy naukowcy skąpani
w ciemności próbowali coś zrobić, cokolwiek, by dało się chociaż coś zobaczyć.
Po paru godzinach wszystko wróciło do normy. Tak, jakby nic się nie wydarzyło.
Stary obiekt doświadczeń usunięto, wcześniej oczywiście spisując wszystkie świeżo
uzyskane dane. Wiedziano, że awaria nie mogła być przypadkiem, a wzrost energii
ją poprzedzający tym bardziej. Ciało płci żeńskiej dokładnie przebadano po zgonie.
Tak jak w poprzednich przypadkach, nic nie znaleziono. Nie znaleziono tego, czego
szukano. Jednak tak jak w przypadkach wcześniejszych, jedna łza spłynęła po
bladym policzku w formie buntu wobec tego, co się stało. Nie było jej jednak widać,
ponieważ ciało wyjęto z inkubatora, wypełnionego wodą imitującą płyn owodniowy,
było rzecz oczywista- całkiem mokre. Po sekcji spalono je i oddano rodzinie mówiąc,
że jej na pozór nieznacząca śmierć, przyczyniła się nauce i ludzkości. Wyćwiczona
reguła, poprzedzona zasadami ładu i bezpieczeństwa. Kolejny obiekt, tym razem
mężczyzna w podeszłym wieku, umieszczono w inkubatorze i zgodnie z



procedurami podpięto witalne części ciała oraz wrażliwe na puls obręby, nerwy i
oczy. Układ nerwowy obiektu był całkiem zależny od pełniącego w danym momencie
dyżur naukowca. Przynajmniej tak im się wydawało. W rzeczy samej tak było, ale nic
nie jest zupełnie takie, jakie się może wydawać. Prowadzili oni bowiem badania nad
ludzką istotą. Wpajali swoim obiektom konkretne pytania, które po czasie stawały się
ich własnymi. Zmuszano je do poszczególnych zachowań, pracując ciągle na ich
układzie nerwowym, którym oczywiście kieruje mózg. Tworzono na siatkówce oka
sztuczne obrazy, dokładnie badając przy tym reakcje obiektu. Dotarto bowiem do
wniosków, że podczas nieświadomości ciała, ludzki mózg jest zdolny do bardziej
odważnych decyzji. Za wszelką cenę pragniono się dowiedzieć, czym jest bycie?
Czy istnieje coś takiego jak Bóg? Czym jest światło, a czym jest ciemność?
Oczywiście pytań było znacznie więcej, ale dany sektor odpowiadał za konkretne
przypisane im pytania. Projekt ten zaczęto realizować w 2090 roku, gdy fala
samobójstw wzrosła do tego stopnia, że zaczęto się poważnie martwić o przyszłą
gospodarkę nie tyle co państwa, ale państw. Łatwo się domyśleć, że ofiar było dużo,
ale tłumaczono, że lepiej jest umrzeć dla nauki, niż bezużytecznie ginąć pod kołami
pociągu. Niczym romantyczny bohater powieści. Zaczęto coraz bardziej wierzyć w
istnienie poza ciałem, życie, które jest od niego niezależne. Badania były próbą
nawiązania kontaktu, poprzez pytania. Zauważono, że w ten sposób niezwykle łatwo
jest się połączyć z istotami, będącymi poza ciałem. Niestety sam okres jest bardzo
krótki lub bardzo długi, nie wnoszący niczego nowego. Może się dużo dziać w
krótkiej chwili (jak było z obiektem płci żeńskiej) a może się nie dziać nic. Tak, jakby
nie każdy człowiek był w stanie przyciągnąć do siebie obcy bezcielesny byt. Jedno
naukowcom udało się na przestrzeni lat jednak udowodnić. Faktem jest, że coś
będącego i niewidocznego istnieje.

Względna równowaga rządzi tym światem. Jednym się wydaje, że coś wiedzą,
gdy tak naprawdę nie wiedzą nic. Jednym się wydaje, że nic nie osiągnęli, gdy tak
naprawde nie dostrzegaja tego co mogą i co już zrobili. Jedni płaczą, a nikt tego nie
dostrzega. A jedni szukają odpowiedzi, gdzie odpowiedź już dawno została podana.
Pewności nawet mieć nie możemy, czy i nasze życie to nie eksperyment i badania
innej lub nawet i naszej cywilizacji? Czy nasze emocje są prawdziwe, czy nasz obraz
naprawdę istnieje i czy nasza wola jest rzeczywiście nasza wolą? Nie dowiemy się,
jeżeli nie zaryzykujemy.
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