
 
 
06.09.2010 

Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Za mało mówimy? 

Monteskiusz twierdził, że im mniej ludzie myślą, tym więcej mówią. Wynikałoby 
z tego, że dużo myślimy, bo z przecież mało mówimy. Nie mamy czasu na 
rozmowę. Za czasów Monteskiusza ci, którzy dużo pracowali mogli gadać do 
woli, bo fizyczne zajęcia rozmów nie wykluczały. A inni, nie pracując, zabijali 
czas rozmową. 

Teraz tempo życia rośnie. Kupujemy gadżety, które nam obiecują więcej wolnego czasu, ale czasu 
przez to nie przybywa. Żyjemy - razem z naszymi zmywarkami, pralkami, blenderami, mrożonkami i 
telesprzedażą - w coraz większym pośpiechu.  

W pracy rzadko kto może sobie pogadać. Nawet stróż nocny nie pogawędzi z kolegami, bo szef go z 
roboty wyrzuci. Po pracy jedni idą do drugiej pracy, a inni siadają przed telewizorem lub komputerem. 
Mało więc mówimy i wcale nie jestem przekonana, że więcej myślimy. Może stróż myśli więcej. Może 
więcej myślą ci, którym za myślenie płacą. Pozostali zbyt są zabiegani, zbyt zmęczeni, zbyt 
pochłonięci dniem bieżącym i koniecznością absorbowania kolosalnej ilości informacji.  

Zanim nasze mózgi przystosują się do takiego życia, trzeba jakoś ogarnąć świat, który staje okoniem 
albo i ością w gardle. Pewnie dlatego żyjemy w epoce nałogów. Fachowcy mówią, że uzależniamy się 
jak nigdy. Nie tylko od alkoholu czy narkotyków, ale od zakupów, seksu, komputerów, hazardu i 
jedzenia. Tym łatwiej się uzależniamy, im bardziej jesteśmy samotni, im mniej mówimy, mniej 
rozmawiamy. To czyste stwierdzenie faktu a nie pouczanie, bo jak tu pouczać dorosłych. Dzieci 
zresztą też pouczać coraz trudniej. Może dlatego, że i one mają podobne problemy jak dorośli.  

Prawdziwa plagą staje się otyłość u dzieci. W wielu krajach ma to wymiar epidemii. Winne jedzenie 
śmieciowe. Winni rodzice, którzy nie potrafią odmówić ciasteczek, pizzy i lodów. Winne telewizory i 
komputery, bo siedząc przed nimi dzieciak zapomina o świecie i o tym ile zjada. Winna szkoła, która 
zasad jedzenia nie uczy, bo traktuje to jako materię prywatną. I dlatego, że pozwala w swoich murach 
sprzedawać batony, chipsy i napoje złożone z cukru i długiej listy smakowych E. Winne reklamy 
przekonujące, że słodkie i tłuste gotowce pełne (syntetycznych) witamin korzystnie zastąpią śniadanie.  

Polskie dzieci tyją w przerażającym tempie. Już 18 procent chłopców i 14 procent dziewcząt cierpi na 
otyłość; dziesięć lat temu grubych dzieci było 12 procent. Te dzieci mają nadciśnienie, będą 
chorowały, będą źle się czuły.  

Dlatego przyłączam się do apelu prof. Naruszewicza, który domaga się "wprowadzenia zakazu 
sprzedaży w szkołach żywności wysoko przetworzonej zawierającej nadmiar cukru, soli, tłuszczów 
trans i akrylamidu oraz ich reklamy w środkach masowego przekazu skierowanej do dzieci".  

Ale same zakazy nie wystarczą. Jeszcze trzeba mówić, trzeba dużo na ten temat mówić. Rozmawiać 
z dziećmi i z rodzicami. Najlepiej, żeby rodzice rozmawiali z dziećmi; nie tylko o jedzeniu zresztą. Żeby 
mieli na to czas. Dewiza Monteskiusza w dzisiejszej dobie nie działa. Teraz im więcej ludzie myślą, 
tym więcej mówią. Albo może odwrotnie? Im więcej mówimy, tym więcej myślimy.  

 


