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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Dla dorosłych 

Idą święta. Idą z hukiem, atakują werblami sloganów reklamowych w marnym stylu: "Prawdziwe Święta to 
choinka, prezenty i..." badziewie, które musisz kupić. Wprawdzie święta to coś zupełnie innego, ale 
dyskretny Święty Mikołaj przegrał z przekonaniem, że bez wielkiej kasy świąt być nie może. To bardzo 
dobrze dla gospodarki. Źle dla świąt. Bo im głośniej z telewizji, radia i sklepowych głośników płynie "Cicha 
noc, święta noc", tym mniej ciszy i mniej przestrzeni na świętość.  

To felieton dla dorosłych. Dla tych, którzy pamiętają jak długi wydawał się adwent z tęsknymi śpiewami o 
archaicznych frazach "niebiosa rosę spuśćcie nam z góry...". Odliczanie dni było potrzebne, by święta 
wybrzmiały. Więc przygotowania trwały tygodniami: porządki, złocenie orzechów, wycinanie choinkowych 
łańcuchów z papieru i słomek, klejenie ozdób i składanie "światów" z kolorowych opłatków. To trwało. A 
luksus posiadania na to czasu zastępował wszystkie braki.  

Dom stopniowo nabierał zapachów. Wigilijny post dyscyplinował brzuchy kuszone wonią olejków, 
smażonej ryby i kiszonego barszczu. Napięcie rosło. Matka powtarzała stare powiedzonko, które budziło 
respekt, bo dzieci nie bardzo wiedziały co znaczy - "we wiliją dzieci biją, jeść nie dają, do piwnicy 
wsadzają." A ojciec dumnie wnosił choinkę, której żywiczny zapach koił nerwy. Śnieżny obrus lśnił, zieleń 
choinki chłonęła światło - kolory, zapachy, smaki dziwne, odwieczne, na co dzień nieobecne. I rytuały: 
puste nakrycie dla gościa, przyciszone głosy dorosłych, którzy snuli opowieści o dziadkach, pradziadkach 
i sprawach dawno minionych. Kolędy i pastorałki śpiewało się do chwili wyjścia na pasterkę i nigdy nie 
wyśpiewano wszystkich, które by się chciało. Sacrum przenikało dusze i materię. Niezwykłe są święta 
uroczyste i skupione.  

Dziś, w wielu domach, jeszcze święta ocalono, jeszcze nie zginęły przytłoczone masą spadkową rzeczy 
wtórnych i niekoniecznych.  

A przedświąteczny rwetes? Może i on do czegoś się przydaje? Gdy w zabieganiu, w walce o przetrwanie 
kurczy się czas, gdy wciąga wirówka codzienności, napór reklam sprawia, że o świętach zapomnieć się 
nie da.  

Wszystkim Czytelnikom, zwłaszcza samotnym i starszym, życzę Pięknych Świąt.  
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