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Liliana Sonik: Cały ten zgiełk 

Rehabilitacja sprzątania 

Natura niezmiennie powtarza rytm: wiosna, lato, jesień, zima. Ale my mamy kulturowe priorytety i już 
inaczej dzielimy rok. Nie na cztery, lecz na trzy części. Nie temperaturą za oknem wyznaczane, tylko 
wielkimi falami sprzątania: przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą i po wakacjach. W 
większości domów trwa gorączkowe porządkowanie dziecięcych szafek, misterne klecenie 
harmonogramów, by jak najlepiej zgrać zajęcia szkolne i pozaszkolne dzieci i rodziców.  

We wrześniu na nowo układamy puzzle codzienności. To miesiąc wielkiej reorganizacji: czekają nas 
nowości w pracy, wracają politycy, nawet w telewizji pojawiają się nowe propozycje. Trzeba to jakoś 
ogarnąć, ułożyć i opanować. W miarę jak blednie wakacyjna opalenizna, dostosowujemy się do 
nowego rytmu. Przy okazji porządkujemy po urlopach mieszkania, szafy i biurka. Jednych wprawia to 
w stan euforii, innych nudzi i męczy.  

Ja lubię sprzątać, co zawsze śmieszyło domowników. I nareszcie wiem, dlaczego lubię. Odpowiedź 
znalazłam u profesora Rocha Sulimy, autora "Antropologii codzienności". Okazało się, że kto sprząta, 
ten decyduje jak wygląda codzienność. Niby nie jest to zaskakujące odkrycie, ale nawet proste intuicje 
trzeba nazwać, by je zrozumieć. Przecież w sprzątaniu nie chodzi o to tylko, by było ładnie i czysto. 
Porządkując, ustanawiamy świat wedle swoich reguł. Nie jest obojętne, jaki przedmiot wyląduje w 
koszu, a jaki zmieni miejsce albo przeznaczenie. Które książki ustawimy na jakiej półce. Jak ułożymy 
segregatory. To wszystko są decyzje - w domu i w pracy - strategiczne.  

Domowe sprzątanie nie interesuje mężczyzn, którzy władzę w domu oddali kobietom. Ale już gdy 
kobieta próbuje poukładać na własną modłę garaż czy "jego kąt", może się spodziewać ostrego 
protestu. Bo kto sprząta, ten organizuje. A kto organizuje, ten rządzi.  

Pora też zrehabilitować zwyczajne odkurzanie. Oglądamy wtedy świat z innej strony, dostrzegamy to, 
czego nie widzimy na co dzień: historię serwetki po babci, urodę wazonu czy żałość obitego mebla. 
Wyjmujemy z zabiegania kawałek czasu i poświęcamy go służącym nam pokornie przedmiotom. Im 
się to należy. My zyskujemy ten rodzaj koncentracji, który do niczego nie zobowiązując, pozwala 
bezinteresownie krążyć myśli.  
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