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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Zgubny kult młodości 
Bajka brzmi tak. Kiedyś, nie tak dawno temu, pewne sprawy wydawały się 
oczywiste. Były wdrukowane w kulturę. W naszym kręgu cywilizacyjnym każde 
dziecko znało nakaz "czcij ojca swego i matkę swoją…”, a obyczaj skłaniał, by 
tę regułę rozszerzać: szacunek obowiązywał wobec starszych w ogóle, 
a obowiązek opieki dotyczył też samotnych starych krewnych.  

Starość przynosiła (zresztą szybciej niż dziś) utrapienia starości, ale dawała jakieś 
przywileje. Zwłaszcza przywilej szacunku wobec roztropności nabytej w doświadczeniu 
długiego życia. 

W praktyce wychodziło to raz lepiej, raz gorzej, bo patentu na ziemski błogostan nikt jeszcze 
nie znalazł, a kto obiecywał, ten kłamał. Niemniej, teraz bajka dobiegła kresu. Żyjemy w innej 
rzeczywistości. Starość jest wstydliwa, samotna, na ogół biedna i pozbawiona głosu. 
Obciachowa. Ze starszymi ludźmi nikt się nie liczy. Złośliwe babcie, które dawniej 
terroryzowały młodych, domagając się natychmiastowego ustąpienia miejsca w tramwaju, 
dziś straciły odwagę. 

W autobusie nie ma tłoku, choć wszystkie miejsca zajęte. Wsiadają dwie mocno starsze 
panie, jedna kuleje. Siedzący nie reagują. Stara kobieta kurczowo trzyma się uchwytu, ale 
przy każdym hamowaniu leci do przodu lub do tyłu. Ogarnia mnie strach, że w końcu 
upadnie i wtrącam się w nieswoje. Głośno proszę, by ktoś ustąpił jej miejsca. Podrywa się 
kilku: grzeczni, z uśmiechem, o miłych twarzach. Oni po prostu tej staruszki nie zauważyli, 
nie dostrzegają problemu. Dlaczego mieliby dostrzegać, skoro nikt ich tego nie uczy? 
Dwudziestolatek ma rzadki kontakt z dziadkami i nawet do głowy mu nie przyjdzie, że 
banalne gesty u osób starszych mogą wiązać się z bólem czy wysiłkiem. Seniorzy nie 
interesują go, nie reprezentują w jego oczach nadmiernej wartości. Nasza pospieszna 
cywilizacja premiuje młodość, sprawność, spontaniczność i nieustanny bieg za nowościami, 
czyli przeciwieństwo cech typowych dla późnego wieku, takich jak spokojna refleksja, umiar 
i pewna nieufność wobec eksperymentów obiecujących raj. 

Seniorzy niegdyś królowali – mówiło się – z racji wieku i urzędu. Dziś starość przeraża. 

Kilka dni temu wielka sensacja na internetowych portalach: "Polacy boją się starości!” Jasne, 
że się boją. Tak samo jak Włosi, Amerykanie, czy Francuzi. Starość jest na Zachodzie w 
pogardzie, zapanował kult młodości, tryumfuje płasko czytany Gombrowicz. Nie krępuje nas 
już forma, która ograniczała wolność, bo trudno było powiedzieć: "pani matko odpie...l się”. 
Reguły, tabu, obyczaj, przykazania – wszystko się zmieniło. W nowej kulturze rządzą emocje 
i lobby. Nasz świat podzielił się na plemiona, które walczą o swoje. Ile wyszarpią, tyle ich. 
Gdzie miejsce na seniorów? Nie wiem. Na razie są tak zawstydzeni faktem swej starości, że 
nie odważają się wystąpić jako rewindykująca grupa nacisku. 



A media, najczęściej za unijne pieniądze, realizują poradniki dla starszych na melodię "bądź 
aktywny”. Bo aktywizm (sprawność) to mantra, której zresztą wszyscy mają dość. Ale, gdy 
w kasach wszystkich niemal państw brak na emerytury, trzeba seniorów zachęcać, żeby 
zachowali formę. No i dobrze. Rezygnacja z aktywności jest absurdem. Tyle, że nie chodzi 
o poranną gimnastykę. Chodzi o uznanie roli w społeczeństwie, o prawo głosu i szacunek. 

Teraz w starość wchodzi pokolenie, które zbudowało nową Polskę. I za sukces polskich 
przemian zapłaciło wielką cenę: to ich dzieci biegały z kluczem na szyi, to oni uczyli się 
kapitalizmu i przedsiębiorczości na własnej skórze. Na dobre i złe. Jeśli nie obudzą się do 
obrony swoich interesów, znajdą się w pułapce. 


