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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Pocieszam się myślą, że za rok kalendarz szykuje nam 
więcej świąt w Święta 
Kupić, przemyśleć, roraty, upiec, wyprasować, zapakować, rozpakować, wysłać życzenia... uff. 

Kto pracuje zawodowo, ma w tym roku pod górkę, bo efekt kalendarza bardzo nam Święta skróci. Ci, 
którzy Świąt nie lubią, mogą nawet udawać, że to tylko weekend. Ot, zwyczajna sobota i niedziela, być 
może okraszone jakąś dodatkową atrakcją.  

Mnie taki sposób na Święta nie bawi. Uwielbiam Święta i bardzo mi nie po drodze z ich krótką 
weekendową wersją. Lubię atmosferę przygotowań, sprzątania, gotowania, rozpakowywania ozdób i 
strojenia choinki. Lubię dom pachnący migdałami, wanilią i igliwiem, i wszystkie domowe odwieczne 
rytuały, które staram się przechować. Dlatego robię w wigilię kapustę z grzybami, za którą nikt, ale to 
nikt, nie przepada. Mam wrażenie, że w ten sposób, raz w roku, mogę pokłonić się prababkom, które 
dawno temu wykonywały podobne gesty jak ja teraz. Nie wykluczam też, że nasze kubki smakowe 
będą ewoluowały i kiedyś docenimy stare receptury, jak do łask wróciły stare imiona po okresie 
fascynacji Isaurami.  

Ale Święta z samymi smakołykami a bez metafizyki stają się puste. Błyszczące złote papierki to tylko 
opakowanie; trzeba w to jeszcze wlać treść, żeby wypełniło się sensem. To też pochłania mnóstwo 
czasu.  

Prawdziwe wyzwanie dla pracujących kobiet (i mężczyzn). Robi się nerwowo, zgrzyta, gdy poślizg za 
duży, słychać złe pomruki i domowe syczenia.  

Nic nowego pod słońcem: żartobliwe powiedzonko "we Wiliją dzieci biją, jeść nie dają, do piwnicy 
wsadzają" świadczy, że przedświątecznej nerwicy nie udawało się uniknąć nawet w XIX wieku.  

Choć rzadko uciekam się do pomocy kulinarnych "gotowców", w tym roku chyba się bez tego nie 
obejdzie. Trochę mi z tym niewyraźnie, ale muszę odrobinę odpuścić. Coś zatem kupię, coś pominę i 
będę pocieszać się myślą, że za rok kalendarz szykuje nam więcej świąt w Święta. Wigilia wypadnie 
wtedy w sobotę, a w roku 2012 - w poniedziałek. Wyobrażam sobie, że to pozwoli zmniejszyć 
ciśnienie i przygotować Święta super-extra-nadzwyczajne. Takie metafizyczne, estetyczne i jeszcze 
pyszne: z tuzinem gości i niekończącym się śpiewaniem kolęd.  

Zobaczymy. Bo czasem licho miesza w planach. Jak z prawem do wolnego dnia w Trzech Króli. Kto 
pamiętał o religijnym wymiarze tego dnia, ten wielkiej zmiany nie odczuje. Niektórzy wyjadą na narty, a 
pracujący będą traktowali tydzień przecięty dniem wolnym jak półurlop. Tak dajemy diabłu świeczkę, a 
Panu Bogu ćwierć ogarka, za to w rocznej kalkulacji tracimy wolnych dni kilka, bo w zamian za wolne 
od pracy Trzech Króli znika prawo do rekompensowania świątecznych sobót. Trudno. Najważniejsze, 
że za kilka dni zaśpiewamy: Bóg się rodzi...  

 


